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Geachte heer, mevrouw, 
 

Op 26 april beantwoordden wij uw schriftelijke vragen art 37 van 18 maart 2016 over de 

verkeerssituatie jeugdige sporters bij MHC MEP. 

Per brief van 8 mei 2016 heeft u dienaangaande vervolgvragen gesteld. Deze zullen wij 

onderstaand graag beantwoorden, met excuses voor de verlate afhandeling. 

 

Voorafgaand willen wij nogmaals benadrukken dat wij de huidige situatie niet als onveilig 

beoordelen. Daarmee zien wij anders dan u geen noodzaak tot een direct ingrijpen. 

Wel zien we mogelijkheden voor een verbetering van de situatie en zijn we met meerdere 

partijen daar ook over in  gesprek.  

Ons college vindt zorgvuldige inpassing van maatregelen in het brede kader van 

ontwikkelingen in dit gebied van belang en heeft daar graag oog voor. Met die kanttekening 

vooraf, geven wij graag nog antwoord op uw specifieke vragen. 

 

1. U stelt dat u graag verbetering ziet in de betreffende situatie en dat u al geruime tijd in 

gesprek bent om daar uitvoering aan te geven. Bent u bereid om op korte termijn de 

wijkmakelaar in te zetten om tot een veilige en toekomstbestendige oplossingsrichting te 

komen door samen op te trekken met de directe bewoners, paviljoen Molenwijk en MHC 

MEP en met hen om tafel te gaan? 

De functie van de wijkmakelaar richt zich vooral op het samenbrengen van 

burgerinitiatieven en het bevorderen zelfredzaamheid in buurten. De wijkmakelaar heeft 

in deze situatie geen toegevoegde waarde. In deze situatie is er al een duidelijke 

samenspraak van partijen en gemeente en zijn we al samen naar oplossingen aan het 

kijken. Daarbij zijn wij in gesprek met de 3 verenigingen van park Molenwijk, en de uitbater 

van het paviljoen heeft zich daarin ook gemeld. We bekijken daarbij ook naar de 

mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak. 

 

Vragen 2 en 3 beantwoorden wij gezamenlijk: 



 

2 
 
 

2. Heeft u er principieel bezwaar tegen dat het braakliggende terrein aan de rand van Park 

Molenwijk gebruik wordt als parkeerterrein en er een parkeerverbod komt in (deel van) de 

Eikenlaan, waardoor de toegangsroute toegankelijk blijft? 

3.  Is een directe in/uitrit vanaf dat nieuwe parkeerterrein naar de Molenwijkseweg voor u 

bespreekbaar? 

Wij hebben geen principieel bezwaar tegen het gebruik van dit terrein, sterker nog, deze 

gedachte maakt deel uit van de oplossing die ons voor ogen staat. Hier is al door meer 

partijen om gevraagd. Benutting van het niet functioneel gebruikte perceel grond  gaven 

wij al aan in antwoord 4 van onze vorige reactie van 26 april. Ook de uitweg aan de 

Molenwijkseweg maakt deel uit van die oplossing, maar zoals wij aangeven in onze reactie 

is dit mee te nemen in een bredere aanpassing van de Molenwijkseweg. Wij denken 

daarbij aan het verbeteren van de fietsveiligheid op de Molenwijkseweg en 

verbeteren/verleggen van het knooppunt Molenwijkseweg-Parkweg-Eikenlaan. Daarnaast 

zij  er ogelijke o t ikkeli ge  i  de aa leg a  ee  s elfietsroute ’s-Hertogenbosch – 

Boxtel in dit gebied. Die ontwerpopgave met randvoorwaarden is thans in onderzoek in 

ons ambtelijk apparaat. 

 

4. Bent u met ons van mening dat quick- ins het laaghangende fruit  snel uitge oerd 
moeten worden waardoor er vertrouwen kan ontstaan in de daadkracht van het college? 

Zeker in deze langlopende kwestie. 

Wij kiezen voor zorgvuldige afweging binnen alle ontwikkelingen in dit gebied. Als er 

echter maatregelen mogelijk zijn die financieel uitvoerbaar zijn én passend zijn binnen het 

ei dbeeld ( gee -spijt -maatregelen) dan zijn wij bereid daar aan medewerking te geven. 

Dit bekijken we met de betrokken partijen. Dat kan inhouden dat een deel van de beoogde 

maatregelen eerder tot uitvoer kan komen. 

 

Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geantwoord. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Boxtel, 

 

 

 

 

 

 

De secretaris, De burgemeester,  
drs. H.A.M. van Berkel M. Buijs 


