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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.

  Ambitieus tweejarenplan 
  De SP heeft een ambitieus tweejarenplan 
opgesteld waar het bestuur mee aan de 
slag gaat. Meest in het oog springend is 
een jaarlijkse ledenwervingscampagne die 
per jaar 20 nieuwe leden moet opleveren, 
zodat over enkele jaren het ledental 
gestegen is naar 400. Verder willen we 
het aantal actieve leden uitbreiden van 50 
naar 70, onder meer door een belteam in 
te stellen Ook moet de SP nog zicht-
baarder worden in de wijken. We willen 
gaan werken met wijkcontactpersonen uit 
ons ledenbestand. Zij moeten de ogen en 
oren van de wijken worden, zodat de SP, 
waar nodig, actie kan ondernemen om 
zaken te verbeteren. Met betrekking tot 
de gemeenteraadsverkiezing van maart 
volgend jaar heeft de SP de ambitie om de 
grootste partij van Boxtel te worden.

     Boxtel top met wijkgericht werken 
Op een inspiratiemiddag voor Boxtelse 
wijkorganen maakte SP-wethouder Eric 
van den Broek bekend dat Boxtel tot de 
top van de Nederlandse gemeenten 
behoort. Op de lijst van het Landelijk 
Samenwerkingsverband Actieve 
Bewoners (LSA) is Boxtel tussen veel grote 
steden terug te vinden in de top 20 van de 
bijna 400 Nederlandse gemeenten. Boxtel 
kent al vele jaren een integrale wijkaanpak 
met een wijkvisie en daaraan gekoppeld 
actieplannen en eigen budgetten. De 
wethouder sprak zijn waardering uit voor 
de vrijwilligers van de wijkorganen: “De 
tijden veranderen. Overheden en 

maatschappelijke partners moeten nog 
meer van buiten naar binnen werken. De 
wijkplatforms en de integrale wijkaanpak 
dragen er in grote mate aan bij dat die 
verandering in Boxtel soepel verloopt.”

   Vrijwilligers voor klussen bij 
Wmo-cliënten 
De SP-fractie verzocht onlangs het college 
om stappen te ondernemen om er voor te 
zorgen dat bij sommige Wmo-cliënten 
ook klusjes aan de buitenkant van het huis 
uitgevoerd gaan worden. Dan gaat het 
over klussen als ramen lappen aan de 
buitenkant en gevel- en tuinonderhoud. 
De huishoudelijke hulp is alleen bestemd 
voor hulp binnen de woning. In de raads-
vergadering van 20 juni stemde wethouder 
Van den Broek in met het uitvoeren van 
een onderzoek naar de mogelijkheden om 
deze klussen uit te laten voeren en dit 
voor 1 oktober terug te koppelen naar de 
raad.

   Fluisterboot en Dino Hunter zorgen voor 
meer reuring in het centrum 
Twee initiatieven van Boxtelse onder-
nemers gaan voor meer reuring zorgen in 
het centrum van Boxtel. De Fluisterboot 
gaat recreatieve tochten verzorgen over 
de Dommel en start achter café Meneer 
van Dommelen. Met de app Dino Hunter 
kunnen dinosaurussen virtueel 
opgespoord worden in het centrum. Beide 
initiatieven worden via het economisch 
stimuleringsbudget door de gemeente 
ondersteund. Wethouder Van den Broek: 
“Deze mooie initiatieven gaan voor meer 
aanloop naar het centrum zorgen en zijn 
goed voor de lokale economie. Met name 
de Dino-app kan een uitstraling tot ver 
buiten Boxtel krijgen.” 

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

   Jeugdhulp: extra inzet op preventie! 
De transitie jeugdhulp is een continue 
proces dat BALANS uiteraard op de voet 
kritisch volgt. Zo ook bij het raadsvoorstel 
‘Plan van aanpak transformatie jeugdhulp’, 
dat in de afgelopen raadsvergadering 
behandeld is. In onze ogen is dit een 
reparatievoorstel van de niet gehaalde 
doelstelling bij transitie jeugdhulp. Het is 
goed om in te grijpen als je merkt dat zaken 
de verkeerde kant uit dreigen te gaan.
BALANS is van mening dat met de huidige 
‘lumpsum financiering’ het budget niet 
optimaal ingezet wordt en niet voldoende 
controleerbaar is. Verder werkt het 
beperkend voor de inzet van lokale 
hulpverleners.
BALANS vindt dat er altijd een rol 
weggelegd moet zijn voor een huisarts, dat 
is de vertrouwenspersoon met een goede 
kennis van de gezinssituatie en meestal 
ook het eerste aanspreekpunt.
BALANS begrijpt dat er geïnvesteerd moet 
worden om aanpassingen vorm te geven, 
maar wil niet alleen investeren in reorgani-
satie van bedden. Wij vinden investeren in 
preventie, signalering en goede (locale) 
basishulpverleners minstens zo belangrijk.
BALANS heeft al eerder uitgesproken om 
meer woonvormen/voorzieningen jeugd in 
Boxtel mogelijk te maken. Deze zijn, 
volgens het raadsvoorstel, nodig voor de 
transformatie. Dit ondersteunen wij.
Ondanks onze kritische kanttekeningen bij 
het raadsvoorstel transformatie jeugdhulp, 

hebben wij met dit voorstel ingestemd. 
BALANS stelt graag geld beschikbaar voor 
jeugdzorg maar blijft van oordeel dat er 
onderweg geen geld op de verkeerde plek 
aan de strijkstok mag blijven hangen. De 
zorg voor het kind is voor BALANS het 
allerbelangrijkst en staat bovenaan.

   Ramen ook aan buitenzijde wassen! 
BALANS wil dat het wassen van de ramen 
aan de buitenkant door huishoudelijke 
hulp ook tot de mogelijkheden gaat 
behoren en wij willen dat het college 
hiervoor met de zorgaanbieders in overleg 
gaat om de mogelijkheden te onder-
zoeken.
Met de huidige contracten tussen de 
gemeente en de zorgverleners is dit 
namelijk niet mogelijk. Wij vinden dat 
jammer, want met de binnenkant schoon 
en de buitenkant vuil schiet je niet veel op. 
En niet iedereen heeft een netwerk om zich 
heen dat even dit karweitje kan uitvoeren.
De gemeente is vrij om zelf aanvullende 
afspraken te maken met de zorgaan-
bieders. Ook is er geld van de Wmo over 
uit 2016 dat ingezet kan worden om aan 
deze burgerwens tegemoet te komen. Dus 
vindt BALANS dat de mogelijkheden om 
hiervoor een aparte regeling op te zetten 
goed bekeken moeten worden. Voor 1 
oktober horen we het resultaat van de 
zoektocht. Wij rekenen op een meewerkend 
Boxtel, ook op sociaal gebied!

   Om weer in BALANS te komen wensen wij 
iedereen een fijne vakantie! 

   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
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     Aangevraagde omgevingsvergunningen
Van Ranststraat 3, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Velder 16, tijdelijk plaatsen woonunit
Velderseweg 10, tijdelijk plaatsen hekwerk, afvalcontainer, pagode-
tenten, kassahokjes etc. rondom en op het evenemententerrein en het 
uiten van reclame tijdens het evenement Jacht & Buitenleven op 22, 23 
en 24 september 2017

    Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsver-
gunning
Nergena 30, bouw woning met bijgebouw

    Verleende omgevingsvergunningen
Mgr. Bekkersstraat 2, aanbrengen overkapping boven galerij 3e 
verdieping woonlocatie Vinckenrode
De Bocht 4, tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor Theetuin ‘t 
Bakhuys met bijbehorende parkeerplaatsen
Hemelrijk 11-13, milieuneutraal veranderen inrichting
Kastanjelaan 6, hoek Munsel en Bosscheweg, aanbrengen 2 
spandoeken aan gevels voor een maximale termijn van 1 jaar
Hoek Kastanjelaan 6- Munsel, plaatsen 2 banieren
Markt 25, (her)bouw pand voor horecadoeleinden.

    Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan Van Hugenpothstraat. Het bestem-
mingsplan maakt de bouw van nieuwe woningen mogelijk op een iets 
andere plaats dan waar nu de bestaande te slopen (witte) woningen 
staan in de Van Hugenpothstraat en de Hendrika van Haeftenstraat.

     Vaststelling bestemmingsplan Smaldersestraat 5 en 11 Liempde. Dit 

plan is door de gemeenteraad van Boxtel in zijn vergadering van 20 
juni 2017 ongewijzigd vastgesteld. Daarin zijn de oorspronkelijke 
bouwrechten voor deze kavels, met inachtneming van de nieuwe 
plansystematiek “Liempde”, hersteld. 

   Verkeersbesluit
aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de 
Vorsenpoel 18 

   Horecavergunningen
Meneer Klaver, Lennisheuvel 57 Hierbij gaat het om een verleende 
vergunning Drank- en Horecawet en een verleende exploitatiever-
gunning (met terras)  

   Evenementenvergunningen
Biereloth Het evenement bij café Becoloth in de Rozemarijnstraat vindt 
plaats op zondag 10 september 2017 vanaf 13.00 uur tot 19.00 uur
Muziekfeest Raadhuisplein Liempde Het evenement vindt plaats 
tijdens de Liempdse kermis van zaterdag 5 augustus 2017 tot en met 
woensdag 9 augustus 2017 vanaf 14.00 uur tot 01.00 uur
50 jaar Kromploegers en Proef Lokaal Liempde. De evenementen 
vinden plaats op D’n Tip aan de Barrierweg op vrijdag 22 september 
2017, zaterdag 23 september 2017 en op zondag 24 september 2017 

   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’.  

 GEMEENTE INFO 
Oud papier: 
07-07 Kalksheuvel
07-07 Kasteren + Onrooi + Kop-

penhoefstraat
07-07 Klein Hoekje - Nieuwe 

Wijk 
08-07 Selissenwal; alles binnen de 

straten Baandervrouwen-
laan, Baanderherenweg, 
Achterbergstraat en Bos-
scheweg

08-07 Munsel + deel Centrum - 
Breukelen

08-07 Deel Oost tussen Breder-
odeweg / Hoogheem / 
en Dr. de Brouwerlaan / 
Robert Schumanlaan + In 
Goede Aarde

11-07 Kerkeind

    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 avondopenstel-
ling 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   


