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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.

  SP wil klimaat-burgerberaad 
De SP-fractie heeft het college van B & W 
gevraagd om een klimaat-burgerberaad 
in te stellen. Fractievoorzitter Dave van de 
Ven: “Dit idee van Jan Juffermans moet 
verder opgepakt worden. Door maande-
lijks ideeën en knelpunten te bespreken 
kan dit beraad bijdragen aan de 
doelstelling van de gemeenteraad om 
Boxtel vóór 2030 energieneutraal te 
maken. Ook tijdens de bespreking van het 
nieuwe duurzaamheidsbeleid heb ik dit 
punt nogmaals naar voren gebracht.”

   Wethouder presenteert ambitieus armoe-
debeleid 
De gemeente heeft in de afgelopen jaren 
al fors geïnvesteerd in zaken als het 
oplossen van de wachtlijsten schuldhulp-
verlening, terugdringen van armoede in 
gezinnen met kinderen, het functioneren 
van de Voedselbank en het uitbreiden van 
het Welzijnsfonds. Bij een themabijeen-
komst van de Wmo-Adviesraad kondigde 
wethouder Eric van den Broek nieuwe 
projecten aan, zoals het samenstellen van 
een Kindpakket om armoede onder 
kinderen verder terug te dringen. Ook 
worden er maatregelen genomen om 
mensen met schulden in een vroegtijdig 
stadium op te kunnen sporen zodat ze 
beter geholpen kunnen worden. Van den 
Broek: “Eén op de negen kinderen groeit 
op in armoede. Daarom is en blijft de 
aanpak van armoede speerpunt van dit 
college.”

   SP stelt vragen over ramen wassen bij 
Wmo-cliënten 
De SP-fractie heeft naar aanleiding van 
signalen van Wmo-cliënten en hulpver-

leners vragen gesteld aan het college van 
B & W over het niet meer wassen van de 
buitenkant van de ramen door huishou-
delijke hulpen. Fractievoorzitter Dave van 
de Ven: “Dit is natuurlijk een rare situatie. 
Ik wil weten waarom de binnenkant van 
het raam wel en de buitenkant kennelijk 
niet tot een schoon en leefbaar huis hoort 
en roep het college op om ervoor te 
zorgen dat de buitenkanten wel weer 
gewassen worden.” Wethouder Van den 
Broek zegde toe de kwestie serieus te 
bekijken en snel met een antwoord te 
komen.”

   Brievenbus Bosscheweg bij Liduina blijft 
SP-wethouder Eric van den Broek heeft in 
een gesprek met PostNL voor elkaar 
gekregen dat in ieder geval de brievenbus 
aan de Bosscheweg nabij het Liduinazie-
kenhuis behouden blijft. Samen met het 
team Dagcentrum De Werf van zorgin-
stelling Cello probeert hij alsnog het 
verdwijnen van de brievenbus bij het 
Pastoor van Besouwplein nabij de 
dagvoorziening tegen te houden. Het 
dagcentrum stelt dat hun centrum niet 
vermeld wordt op de Zorgkaart Nederland, 
terwijl het wel degelijk een zorginstelling 
is, namelijk een beschutte werkplek waar 
iedere dag zo’n 90 cliënten komen 
werken. Dit is een zeer kwetsbare groep 
in de samenleving. De brievenbus bij De 
Rots wordt dagelijks gebruikt door de 
cliënten als taak of activiteit om zelfstandig 
een brief te posten. Wethouder Van den 
Broek: “Ik ondersteun dit pleidooi van het 
dagcentrum van harte en zal PostNL 
nogmaals vragen om de brievenbus te 
behouden.” 

 BALANS zegt JA en vindt dat haar verkie-
zingslogan uit 2010 - kansen zien, kansen 
grijpen en kansen realiseren - nog steeds 
actueel is.

    Verkeerscatastrofe wordt steeds zicht-
baarder!
In april zijn er enkele informatiebijeen-
komsten geweest over de uitwerking van 
PHS en het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoer Plan (GVVP). Op al deze bijeen-
komsten werd steeds duidelijker dat er 
gigantische veranderingen in de verkeers-
structuur gaan ontstaan als gevolg van de 
gemaakte keuze voor slechts een fietstun-
neltje in plaats van de huidige dubbele 
overweg in de Tongersestraat.
De gevolgen hiervan voor het hele 
Boxtelse wegennet zijn nog catastrofaler 
dan iedereen dacht; Boxtel slibt dicht! En 
dat mag en kan niet de bedoeling zijn. 
BALANS is en blijft groot voorstander van 
een autotunnel en een goede ontslui-
tingsweg.

    Ook inwoners MIGA en Oost nu ziens-
wijze sluiting dubbele overweg indienen!
Deze maand komt het collegebesluit 
officieel in procedure om de dubbele 
overweg Tongersestraat te sluiten. Uit alle 
berekeningen blijkt o.a. dat de Noord-
Zuid-as (Bosscheweg-Brederodeweg-
Eindhovenseweg) dagelijks vastloopt met 
filevorming en verkeersonveiligheid als 
resultaat. De inwoners die op genoemde 
wegen zijn aangewezen om hun wijk te 
verlaten, kunnen dat straks niet meer, of 
als ze geluk hebben, pas na heel lang 
wachten. Tot op heden is hiervoor geen 

oplossing. Als u uw wijk in de toekomst 
met uw auto en/of fiets wilt verlaten, is 
nu het moment daar om een zienswijze in 
te dienen tegen de sluiting van de dubbele 
overweg Tongersestraat. Mocht u hier 
vragen over hebben dan kunt u ons 
benaderen.

    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! 

    Raadsleden: Wim van der Zanden
 Mariëlle van Alphen-Habraken
 Willy van Zuijlen
 Erica Vos-van den Langenberg
Website: www.balansboxtel.nl
E-mail: info@balansboxtel.nl 
Facebook: BALANS Boxtel
Twitter: @balansboxtel

    Wethouder: Eric van den Broek
Raadsleden: Rinze van der Veen
 Dave van de Ven
 Marco Bressers
 Marije van Kuijk
Website: https://boxtel.sp.nl/
Facebook: SP Boxtel 
Twitter: @sp_boxtel

Bekendmakingen week 19 GEMEENTE INFO
Oud papier
12-05 Kasteren + Onrooi + 

Koppenhoefstraat
12-05 Klein Hoekje - Nieuwe 

Wijk 
13-05 Selissenwal; alles binnen 

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

13-05 Munsel + deel Centrum - 
Breukelen

13-05 Deel Oost tussen Brede
rodeweg / Hoogheem / 
en Dr. de Brouwerlaan / 
Robert Schumanlaan + In 
Goede Aarde

    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
Mgr. Bekkersstraat 2, aanbrengen overkapping op galerij 3e 
verdieping van woonlocatie Vinckenrode
De Bocht 4, tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor Theetuin 
‘t Bakhuys
Hoek Meulekensweg - Hezelaarsestraat, bouw woonboerderij

    Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevings-
vergunning
Hemelrijk 11-13, milieuneutraal veranderen inrichting
Rectificatie verleende omgevingsvergunning
Baroniestraat 107 t/m 111a en Spoorstraat 40, 40a en 42. In de 
eerste bekendmaking waren de huisnummers van de beide straten 
verwisseld. Hierbij gaat het om het herontwikkelen van een 
kantoorpand tot appartementen.

    Verleende omgevingsvergunning
Clarissenstraat 39, rooien: 4 bomen aan zijkant en achterzijde praktijk

    Bestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk- Kapelweg 2017 
en hiermee samenhangende ontwerpbesluiten, gemeente Boxtel. Met 
toepassing van de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke 
ordening liggen dit ontwerpbestemmingsplan en de hiermee samen-
hangende besluiten ter inzage.

    Meldingen Activiteitenbesluit Milieubeheer
Beukendreef 1a, wijzigen varkenshouderij
Kinderbos 3, wijzigen varkens- en rundveehouderij

    Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten 
welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we 
hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en 
meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl 
of download de app ‘Over uw buurt’.

    Aanvullingen week 18
 Aangevraagde omgevingsvergunningen
Rechterstraat 1 rooien: 1 kastanje uit het terras van een horecagele-
genheid i.v.m. gevaarzetting
Verleende omgevingsvergunningen 
 Koningsvaren 16 realiseren woning
Rechterstraat 1 rooien: 1 kastanje uit het terras van een horecagele-
genheid i.v.m. gevaarzetting  


