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Onderwerp: “Onkruid nieuw visitekaartje Boxtel!”

Geacht College,

Dit jaar heeft het onkruid in bermen, sloten en openbare ruimten door het groeizame weer flink 
kunnen groeien. Dat leidt al geruime tijd tot onveilige verkeerssituaties en ergernis doordat het 
zicht van de weggebruiker onvoldoende is. Maar ook het zicht van kleine kinderen die over willen 
steken is verminderd. Zij vallen niet op in de berm doordat het onkruid langer is dan het kleine 
kind zelf.

Daarnaast hebben ons klachten bereikt van burgers die met de servicelijn contact hebben 
gezocht. Hun verzoek om bij ontstane gevaarlijke verkeersonveilige situaties meteen het onkruid 
uit de bermen en sloten te maaien werd niet gehonoreerd. Dit werd in het verleden voortvarend 
opgepakt. Zeker nu de gemeente de beschikking heeft over een nieuwe tractor met maaier, was 
de hoop erop gevestigd dat deze tractiemiddelen nog sneller ingezet zouden worden.

Het lange onkruid op de invalswegen van Boxtel is ons inziens geen visitekaartje. Daarnaast 
ontsiert het onkruid bij parkeerplaatsen en rondom sportgelegenheden de prachtige aanblik op de
onlangs opgeknapte sportparken. Verder is algemeen bekend dat lang onkruid en gras een 
gewilde plek is voor ongedierte, zoals muizen en ratten. 

BALANS hoopte dat het college om bovenstaande genoemde redenen zelf tot het inzicht zou 
komen dat er gestart moest worden met maaien, echter dat is niet het geval geweest, vandaar 
dat we het onderwerp aankaarten. We willen voorkomen dat Boxtel bekend komt te staan als die 
gemeente waar het onkruid mag blijven staan voor de bijen, en dat verkeersveiligheid en netheid 
daar ondergeschikt aan zijn.

Dus zowel vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid – welke minder aanwezig is door het (te)
beperkte overzicht doordat niet tijdig gemaaid wordt –,  vanwege de uitstraling van Boxtel en 
omdat BALANS vindt dat verkeersveiligheid en uitstraling (visitekaartje van de gemeente) 
bovengeschikt moet zijn aan bloemetjes en bijtjes, stellen wij onderstaande vragen:

1. Waarom is er dit jaar door de gemeente op vragen van inwoners - om in het belang van 
de verkeersveiligheid te gaan maaien bij oversteekplaatsen en kruisingen - minder alert 
gereageerd dan voorheen? 

2. Wanneer wordt met het maaien van de bermen eindelijk gestart en waarom is dat niet 
eerder gebeurd? 

3. Worden de bermen bewust zo laat gemaaid om daarmee een kans te bieden aan 
insecten, bijen en ongedierte in het lange onkruid? 

4. Vindt u de huidige situatie van de bermen - daargelaten het veiligheidsaspect - met 
zoveel onkruid een visitekaartje voor de gemeente?

We hopen dat u snel aan de slag gaat met het maaien van alle bermen/sloten en in de toekomst 
sneller de tractor met maaier inzet bij geconstateerde plekken met te weinig overzicht. Daarnaast 
hopen we dat de “bijenhype” niet meer bovengeschikt is aan verkeersveiligheid en uitstraling!
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