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Politiek Podium
Politiek in Boxtel, dat is niet voor iedereen gesneden koek. Acht partijen en evenzoveel meningen, 
standpunten en visies. Waar staan zij voor, wat vinden zij belangrijk en voor wie komen zij op?  
DeMooiBoxtelKrant laat de partijen in de gemeenteraad elke week aan het woord om jou daar meer 
over te vertellen.

Balans

BALANS zegt JA!
‘Ja, mits’ zit in onze genen. Wij gaan uit van het positieve, 
want dat levert onze burgers ook weer energie op, die ze 
bereid zijn te investeren in onze maatschappij!

Begroting gemeente Boxtel
De begroting hebben wij vanuit deze gedachte beoordeeld 
en onze visie hierop gegeven. Zo hebben wij onze zorgen 
uitgesproken over het grondbedrijf en over het steeds 
vooruitschuiven van plannen en budgetten. Ook hebben 
we een andere kijk op het sociale gezicht met betrekking 
tot de beoordeling van initiatieven voor woonvoorzie-

ningen van jongeren met Autisme Spectrum Stoornis. Ook 
zij verdienen een kans in onze gemeente.
Er waren veel wijzigingsvoorstellen die we ondersteund 
hebben en zelf hadden we er ook een paar. Drie ingediende 
voorstellen van ons lichten wij graag even toe.

Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT)
Het voorstel in de begroting om met de HHT-regeling te 
stoppen vanaf 1-1-2017 en te zoeken naar andere 
mogelijkheden om dit te compenseren ondersteunen wij 
niet. De huidige regeling functioneert naar volle tevre-
denheid bij alle betrokkenen en het nieuwe beleid is nog 
onbekend. Wij zijn van mening dat je geen oude schoenen 
moet weggooien voordat je goede nieuwe hebt.
Onze poging om hiervoor steun te krijgen bij een 
meerderheid van de raad is jammer genoeg niet gelukt.

Meewerkend Boxtel; tandje erbij
BALANS is blij dat de gemeente een cultuuromslag wil 
realiseren. Boxtel wordt een Meewerkend Boxtel zodat 
onze burgers het beste uit zichzelf en hun omgeving 
kunnen halen. Een dik jaar na opstart zijn er al veel zaken 
verbeterd maar mag er in onze ogen nog best een tandje 
bij; er is nog veel meer mogelijk in onze gemeente, als er 
positief wordt meegewerkt door de gemeente. De burge-
meester kon dit beamen en de raad steunde ons verzoek 

om een tandje erbij te zetten.

Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen
Met het bericht dat er 80 miljoen rijksgeld beschikbaar 
komt voor onder andere geluidsbeperkende maatregelen 
aan spoorlijnen zagen wij kansen voor Boxtel.
We hebben het college gevraagd om zich maximaal in te 
spannen om een deel van het beschikbare budget naar 
Boxtelse spoorlijnen te halen, bijvoorbeeld door raildempers 
aan te brengen ter bestrijding van geluidsoverlast. De raad 
steunde ons verzoek waardoor het woongenot kan verbe-
teren.

Glasvezel in het buitengebied
BALANS is blij dat de realisatie van glasvezel in het buiten-
gebied steeds dichterbij komt. Zoals wij het nu bezien ligt 
er een interessant aanbod aangezien de kosten mee lijken 
te vallen. En bij voldoende deelname dalen de kosten. We 
roepen dan ook op om u goed te laten informeren en 
hopen op veel aansluitingen.

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om 
Boxtel te verbeteren!

Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon 
aan. Wij zijn er voor u!

PvdA/GroenLinks

De Koraal Groep (locaties Boxtel: De La Salle, Sterk in Werk 
en Michaëlschool) en de gemeente Boxtel hebben de 
handen ineengeslagen en komen samen in beweging voor 
de jongeren uit Boxtel en de jongeren die verblijven bij De 
La Salle. Een samenwerking onder de titel: let’s move. Na 
een eerste kennismaking op 30 juni volgde nu een 
verdieping op 10 november.

Let’s move
Het was een bijzondere bijeenkomst. Twee jongeren aan 
het woord (dapper!) over hoe het met hen gaat, wat hen 
motiveert, wat lastig is. Twee ouders aan het woord (ook 

dapper!) over hoe moeilijk het werd om hun kind met een 
beperking thuis op te voeden, hen los te laten en toe te 
vertrouwen aan de mensen van De La Salle. Een buddy 
vertelt hoe zij optrekt met een jongere en gaandeweg 
contact krijgt. Een leerplichtambtenaar over de kleine 
succesjes als het lukt kinderen weer naar school te krijgen. 
Een sprekend verhaal hoe inmiddels vijftien jongeren van 
De La Salle hun weg vinden binnen sportverenigingen in 
Boxtel en hoe ouders/trainers worden bijgepraat over 
ADHD enzovoorts om beter met hen te kunnen omgaan. 
Een verhaal over hoe hulpverleners contact proberen te 
maken met jongeren die van de radar zijn verdwenen en 
‘thuis hangen’.

Vertelgemeenschap
Dat was het: een vertelgemeenschap. Verhalen van vallen 
en opstaan, van kracht en kwetsbaarheid werden gedeeld. 
Om van elkaar te leren, elkaar te voeden, oplossingen aan 
te reiken, te ontdekken wat werkt en niet werkt, elkaar te 
stimuleren. En vooral om verbindingen te leggen en samen 
in beweging te komen en nieuwe vormen van samen-
werking geboren te laten worden.

9 miljoen
We trekken in 2017 een bedrag van 9 miljoen uit voor de 

jeugdzorg. Dat is een tiende deel van onze Boxtelse 
begroting, dat is niet niks. Dat is een keuze voor de 
toekomst, een diepte-investering in jongeren, met name 
jongeren in de puberteit, en in de cruciale overgang van 
school naar werk.

Wetten en regels
De gemeente Boxtel en De La Salle durven het aan nieuwe 
wegen in te slaan: de leefwereld van de jongeren is het 
uitgangspunt, de systeemwereld van wet- en regelgeving 
moet daarbij aansluiten. En niet handelen van hokjes (zorg, 
school, jeugdzorg, enzovoorts) maar een integrale 
benadering, vanuit één budget voor het sociale domein. En 
daar werd flink over geklaagd: dat wetten en regels vaak in 
de weg zitten, zo onzinnig aansluiten. Daar moeten we het 
dus over hebben: vrije ruimte voor ambtenaren om 
maatwerk te leveren, om met gezond verstand te kunnen 
handelen en problemen op te lossen. Zoals de vrije ruimte 
in de ‘Green Deal’ met betrekking tot de Herenboeren, zo 
zou er ook een ‘Social Deal’ opgesteld kunnen worden, en 
met de gemeenteraad kunnen worden afgestemd.

PvdA/GroenLinks
Anja van den Einden en Nico Bulter
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Bekendmakingen week 46
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Barrierweg 4 aanbrengen wijzigingen op eerder verleende vergunning
Korenmolen 13 wijzigen reeds eerder verleende vergunning
Nieuwe Erven 17 rooien: 1 kersenboom uit zijerf
Platanenlaan ter hoogte van hoofdveld ODC rooien: 20 dennenbomen
Schouwrooij 15 rooien: 5 essen uit voorerf
Zonnegloed 8 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning

Verleende omgevingsvergunning
Loxvenseweg dempen bestaande sloot en realiseren nieuwe sloot met 
vistrap: Heerenbeekloop van sectie A 1006 naar sectie A 1009

GEMEENTE INFO

Oud papier:
18-11 Tongeren, Nergena, 

Luissel e.o.
19-11 Den Berg
22-11 Kerkeind
23-11 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag 
en donderdag avondopenstelling 
van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel 
op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910


