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Politiek in Boxtel, dat is niet voor iedereen gesneden koek. Acht partijen en evenzoveel meningen, stand punten 
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 zegt JA en vindt dat haar verkie-
zingslogan uit 2010 - kansen zien, kansen 
grijpen en kansen realiseren - nog steeds 
actueel is.

    Aanleg ‘Nei Mert’ door echte Keistampers
Het college heeft de plannen voor een 
nieuwe Markt en de bereikbaarheid 
nagenoeg afgerond. De centrumonder-
nemers en de centrummanager zijn al 
laaiend enthousiast. Enkele details wachten 
nog op finale invulling, o.a. de doorsteek 
vanaf het binnenterrein van het gemeen-
tehuis naar de ‘Nei Mert’. Wij zijn er 
voorstander van dat bij aanbestedingen 
lokale ondernemers meer kansen krijgen 
en hebben dus ook bij het college bepleit 
om lokale bedrijven een kans te geven om 
ons nieuw visitekaartje te laten maken. 
Lokale bedrijven die dat kunnen, hebben 
intussen de handen ineen geslagen en 
willen als combinatie dit werk uitvoeren. 
We hopen dat ze een serieuze kans krijgen 
van de gemeente. Jas de Keistamper zal 
het allemaal vanuit z’ne wolk met eigen 
ogen en hopelijk met ene glimlach er bij op 
de voet volgen. We hopen dat Jas in 2018 
met trots over het werk van ‘echte Boxtelse 
Keistampers’ kan schrijden.

    Lege winkelpanden: Handen uit de 
mouwen
We hebben de wethouder economie en 
onze centrummanager gevraagd om hun 
kennis, energie en netwerk in te zetten 
voor een invulling van het pand van 
Charles Vögele. Indien deze winkel geen 
doorstart maakt, pleiten we voor een snelle 

invulling op deze A-locatie in ons kernwin-
kelgebied. Een modeketen in hetzelfde 
segment heeft onze voorkeur want daar is 
volgens BALANS behoefte aan.

    Fietstunneltje blijft verkeerde keuze
De laatste tijd lezen we dat tegen de ruil 
van de dubbele overweg voor een fietstun-
neltje steeds meer bedenkingen worden 
geuit. En dat sterkt ons in de mening dat 
Boxtel een verkeerde keuze heeft gemaakt. 
Maar het is nog niet te laat om dat tunneltje 
om te ruilen voor een volwaardige 
autotunnel. Daarmee voorkomen we de 
afsplitsing van Kalksheuvel, Ladonk en 
Lennisheuvel van ons centrum. Bij de 
aanleg van een fietstunneltje zullen de 
bewoners in Boxtel Oost, als gevolg van 
een aanzienlijk drukkere Noord-Zuid-as, 
met hun auto de wijk haast niet meer 
kunnen verlaten en komt de verkeersvei-
ligheid op de rotondes onder druk. Zoals 
bekend heeft verplaatsing van problemen 
niet onze voorkeur. Zeker niet als er een 
betere toekomstbestendige oplossing 
mogelijk is.

    Sluipverkeer Kasteren
Ook de aanleg van een verbindingsweg 
aan de Liempdse kant tussen de Schijndel-
sedijk en A2-afrit Liempde verdient meer 
aandacht dan er op dit moment voor is. 
Goed voor Kasteren en tevens goed ter 
ontlasting van de Noord-Zuid-as. 
BALANS zegt JA met een positieve grond-
houding om Boxtel te verbeteren. Tips 
voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek 
ons gewoon aan. Wij zijn er voor u!   

 Omroep Dommelland en Brabants 
Centrum starten weekjournaal   
 Boxtel - Omroep Dommelland en Brabants Centrum gaan de samen-
werking aan met een weekjournaal. Dit melden zij in een gezamenlijk 
persbericht. De eerste uitzending moet vóór de zomervakantie plaats-
vinden.

    Beide organisaties zijn actief in de 
drie kernen van de gemeente 
Boxtel en vinden het daarom 
logisch om de samenwerking op te 
zoeken. De krant verzorgt de 
inbreng op het gebied van journa-
listiek, nieuws en advertentie-
verkoop. De lokale omroep brengt 
haar kwaliteiten in op het gebied 
van filmen, creativiteit, editen, 
monteren en presenteren.

    Als de pilot slaagt worden de 
details verder uitgewerkt en wordt 
bepaald wanneer de eerste 
uitzending plaatsvindt. “Dat we 
film en tv moeten gaan gebruiken 
staat buiten kijf”, zegt secretaris 
Louis van Besouw van stichting 
Brabants Centrum. “Onze nieuws-
voorziening is er voor een 
belangrijk deel op gericht om 
verschillende groepen in de plaat-
selijke gemeenschap met elkaar te 

verbinden. Dan is het vanzelf-
sprekend om ook te verbinden in 
het nieuws máken.”

    Ook secretaris Boudewijn Aalbers 
van Omroep Dommelland juicht 
het initiatief toe. “Ik hoop op een 
prettige samenwerking en denk 
dat een nieuwsbulletin écht een 
toegevoegde waarde heeft in 
Boxtel. Hoe eerder de inwoners 
van onze gemeente over het 
nieuws kunnen beschikken, hoe 
beter het is.”

    Voor de presentatie van het 
nieuwe weekjournaal worden nog 
presentatoren gezocht. Ook 
jongeren die aan de slag willen als 
editor zijn welkom. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden bij 
hoofdredacteur Roel Jongenelen 
van Omroep Dommelland, e-mail: 
info@omroepdommelland.nl. 

 Historisch besluit over metamorfose 
Boxtels centrum
Dinsdag 31 januari nam het college van 
B&W een historisch besluit waarmee de 
start voor het grootste herinrichtings-
project van de afgelopen 30 jaar is ingezet. 
Het nieuwe plan voor het centrum is tot 
stand gekomen na een uitgebreid burger-
participatietraject. Waar vorige colleges er 
niet in slaagden om centrumplannen van 
de grond te krijgen, is het dit college wel 
gelukt om voldoende maatschappelijk en 
politiek draagvlak te ontwikkelen om te 
komen tot een grootscheepse herinrichting 
van het centrum. Met name SP-wethouder 
Eric van den Broek heeft daarin een grote 
rol gespeeld. Hij is er namelijk in geslaagd 
door goed te communiceren om onder-
nemers, organisaties en bewoners op één 
lijn te krijgen, hetgeen een prestatie van 
formaat is. De wethouder: “Ik ben trots op 
het resultaat dat er nu ligt. Het centrum zal 
een ware metamorfose ondergaan.”

    Bijzondere bijstand kinderopvang wordt 
verhoogd
Het college van B&W heeft het bedrag van 
de bijzondere bijstand voor noodzakelijke 
kinderopvang verhoogd naar maximaal 9 
euro per uur. Hierdoor hoeven ouders met 
een laag inkomen geen aanvullende 
bijdrage meer van 1,10 euro per uur bij te 
passen.
SP-wethouder Eric van den Broek spreekt 
van een sociale aanpassing waardoor
voorkomen wordt dat gezinnen onder de 
armoedegrens komen te leven. De 
gemeente hanteerde een uurtarief van 
6,89 euro zoals dat door de belastingdienst 
vastgesteld is. In werkelijkheid bedragen 

de prijzen voor kinderopvang in 2016 tot 
7,99 per uur. Dat wil zeggen dat ondanks 
de verstrekking van bijzonder bijstand 
ouders ongeveer 1,10 euro per uur per 
kind zelf moesten bijdragen. Dat is nu dus 
niet meer het geval. De nieuwe regels gaan 
gelden met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2015.

    Twee geslaagde huiskamerbijeenkomsten
Wethouder Van den Broek was onlangs te 
gast bij twee huiskamerbijeenkomsten: één 
over oud worden, met bewoners in de 
SIR-woningen aan de Schijndelseweg en 
één in wooncomplex De Rentmeester over 
zorg en woonomgeving, waar veertig 
bewoners aanwezig waren. De wethouder 
organiseert deze burgerparticipatie vanuit 
de ontwikkeling van een krachtige 
Senioren agenda en wil daarbij zo veel 
mogelijk senioren inschakelen. De aanwe-
zigen stelden de bijeenkomsten zeer op 
prijs en kwamen met allerlei suggesties om 
zaken te verbeteren. Van den Broek: “Ik ga 
daarmee aan de slag en zal dat terugkop-
pelen aan de betrokkenen.”

    Ga op 18 februari mee naar het Nationaal 
Zorgdebat in Den Haag
Een kwart miljoen mensen heeft inmiddels 
steun betuigd aan het SP-initiatief van het 
Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico en 
met fysiotherapie, ggz en tandarts in het 
basispakket. Op zaterdag 18 februari is er 
van 12.00 tot 15.00 uur een grote manifes-
tatie op het Malieveld in Den Haag, met 
onder meer een Nationaal Zorgdebat met 
lijsttrekkers van politieke partijen. Geef u 
op via 
www.nationaalzorgfonds.nl/busvervoer.   

    Wethouder: Eric van den Broek
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Oud papier:
17-02 Tongeren,Nergena, Luissel

e.o.
17-02 Klein Hoekje - Nieuwe

Wijk 
18-02 Selissenwal; alles binnen

de straten Baandervrou-
wenlaan, Baanderheren-
weg, Achterbergstraat en 
Bosscheweg

18-02 Eindhovenseweg + Klein-
der Liempde e.o

18-02 Den Berg

    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) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en 
vrijdag: 12.30-15.00 uur, zater-
dag 10.00-16.00 uur   

     Aangevraagde omgevingsvergunningen
Bosscheweg naast huisnummer 80, realiseren natuurlijke parkeerplaats
Brederodeweg 23, plaatsen verlichte naamvoering op gevel
Eindhovenseweg 18, rooien: 1 dode eik aan achterzijde perceel
Esschebaan 21, rooien: diverse bomen en houtopstanden
Knuistenkoepel 4a, uitbreiden bedrijf met vleesvarkensstal
Koolhof 11, bouw woning.
Molenwijkseweg 12, rooien: 1 boom uit voortuin
Schouwrooij 6, uitbreiden kantoorgedeelte bedrijfshal 
Schouwrooij bij huisnummer 27, rooien: 1 es

    Verleende omgevingsvergunningen
Adrianastraat 24, splitsen en verbouwen woningen voor kamergewijze 
verhuur
Baroniestraat/Sint Ursulaklooster, plaatsen postkast aan buitenzijde Sint 
Ursulaklooster
Clarissenstraat 31, bouw woonhuis

    Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning (door aanvrager)
Baroniestraat 26, tijdelijk in gebruik nemen voormalig kerkgebouw voor 
organiseren evenementen

    Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning met zes 
weken
Van Salmstraat 54, bouw nieuw bedrijfspand 

    Ontwerp wijzigingsplan 
Markt 25, Het bestemmingsplan Centrum bevat een binnenplanse wijzi-
gingsbevoegdheid om de aanduiding “beeldbepalend” te verwijderen. 
Omdat deze aanduiding toekomstige ontwikkelingen op  
het perceel van de voormalige boekhandel in de weg staat wordt deze via dit 
wijzigingsplan verwijderd.

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder 
Hoek Spoorstraat/Baroniestraat, aanvraag is nodig voor het omzetten van 
het kantoorpand tot 8 appartementen

    Horecavergunningen
Parallelweg-Zuid 35, verleende Drank- en Horecawetvergunning en 
verleende exploitatievergunning 


