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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.

  12.000 keer Proficiat Boxtel met Indenhof 
Veertig vrijwilligers hebben 12.000 flyers 
verspreid in Boxtel en Liempde met als titel 
‘Boxtel Proficiat’. Hierin feliciteert de SP 
actievoerders en alle inwoners van onze 
gemeente met het behoud en de 
verfraaiing van dit cultuurhistorisch 
waardevol gebied in de vorm van het 
mooie centrumparkje Indenhof. 
Omwonenden hebben naast de flyer een 
felicitatiebrief gekregen van het SP-bestuur 
en een speciale balpen met het opschrift 
‘Indenhof’. De SP heeft in 2012 vanaf het 
begin de omwonenden en belangen-
groepen gesteund die in verzet kwamen 
tegen de plannen om in het gebied een 
parkeerterrein aan te leggen. We hebben 
toen onder andere 12.000 pamfletten 
verspreid met als titel ‘Handen af van 
vijver en boomgaard’. Wethouder Eric van 
den Broek: “Het geeft een enorme 
voldoening dat ik nu als wethouder dit 
parkje heb mogen openen, waar we in het 
verleden samen met omwonenden actie 
voor gevoerd hebben”.

   Zeventien nieuwe leden 
Een ledenwervingsactie in de zomer-
maanden heeft zeventien nieuwe leden 
opgeleverd, tien daarvan komen uit de 
wijk Selissenwal, vier uit Liempde, twee uit 
Oost en één uit Zandvliet. Met 325 leden 
blijft de SP veruit de grootste partij qua 
ledenaantal in Boxtel. Doelstelling is om 
jaarlijks twintig nieuwe leden te werven.

   Vragen SP over overlast Duinendaal en 
Stationsbuurt 
Naar aanleiding van signalen van buurtbe-
woners bij onze huis-aan-huisenquête 
heeft de SP-gemeenteraadsfractie vragen 
gesteld aan het college van B&W over een 
aantal overlastsituaties in de wijken 
Duinendaal en Stationsbuurt. Het gaat 
met name om overlast van hanggroepen 
van met name jeugdigen, zoals het maken 
van rommel, plegen van vernielingen, 
geluidsoverlast en vermeend drugsdealen. 

Door bewoners werden de locaties proces-
siepark, speeltuintjes Albert Hein en Paral-
lelweg Noord, alsmede het bibliotheekplein 
genoemd. Bewoners van de Spoorstraat 
en Brugstraat ergeren zich aan de overlast 
van bewoners van de vijftien woningen op 
het voormalige Blancaterrein. Het gaat 
hierbij vooral om geluidsoverlast, drugs- 
en alcoholgerelateerde overlast en vecht-
partijen. De SP vraagt wat het college gaat 
doen om de overlast terug te dringen.

   SP stelt kritische vragen over grote 
windmolens 
Over de mogelijke inzet van grote 
windmolens heeft de SP-fractie een aantal 
vragen gesteld aan het college. Al in 2009 
heeft de SP vraagtekens gezet bij het idee 
om mega-windturbines te plaatsen, onder 
andere vanwege het ontsierende karakter 
in het kleinschalige Boxtelse landschap. 
Ook werd gevreesd voor het ontbreken 
van maatschappelijk draagvlak hiervoor, 
waardoor de haalbaarheid onzeker is. In 
de loop der jaren kwamen meer nadelige 
gevolgen van met name grote windmolens 
aan het licht. Zoals vogels die in botsing 
komen met de windmolens, gezondheids-
problemen van omwonenden en veran-
derde klimaatomstandigheden rond de 
molens ten gevolge van de vermenging 
van hoge en lagere luchtlagen. De 
SP-fractie wil daarom een grondig 
onderzoek naar de gevolgen voor mens, 
landschap en natuur van grote windtur-
bines. 

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

   Even voorstellen: Rianne Van Esch 
Graag wil ik mij kort voorstellen aan jullie. 
Mijn naam is Rianne van Esch. Alweer tien 
jaar woon ik met heel veel plezier in Boxtel 
en ik heb vanaf het begin de Boxtelse 
politiek op de voet gevolgd. Na enkele 
jaren heb ik mij aangesloten bij BALANS, 
de keuze was snel gemaakt; een gedreven 
groep mensen met hart voor de Boxtelse 
samenleving, altijd goed voorbereid en 
met een goede mening. Vanaf de verkie-
zingen in 2014 ben ik steunfractielid 
geweest en heb ik veel gezien en geleerd 
over de politiek.

  Sinds een paar weken ben ik gemeente-
raadslid van BALANS samen met Wim, 
Mariëlle en Erica ga ik de schouders onder 
zetten om het half jaar voor de verkie-
zingen BALANS goed onder de aandacht 
te houden.

    Graag tot ziens in het Boxtelse!

     Terugblik raadsvergadering 
Na haar installatie heeft Rianne ook 
meteen het woord gevoerd bij het raads-

voorstel over het beschikbaar stellen van 
de Blijverslening. BALANS is blij met dit 
voornemen. Langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen is een prima gedachte die 
wij ondersteunen, en daarbij zijn aanpas-
singen aan woningen soms noodzakelijk 
om deze levensloopbestendig te maken. 
Investeren in huizen stimuleren en facili-
teren vindt BALANS een goede zaak, 
maar daarnaast gaan wij ervan uit dat het 
college de mensen die de hulpvraag 
hebben en hun mantelzorgers niet uit het 
oog verliest.

  Een van de andere onderwerpen tijdens 
deze vergadering was het rapport van de 
Rekenkamer met een evaluatie over Loket 
Wegwijs, het Sociaal Team en het 
Basisteam Jeugd en Gezin. Het rapport is 
kritisch met verstandige aanbevelingen 
om het beter te gaan doen als gemeente 
Boxtel. De conclusie van de raadsdiscussie 
was dat er nog flinke stappen gezet 
moeten worden en dat het college een 
plan van aanpak opstelt dat op korte 
termijn naar de raad komt en waaruit 
blijkt hoe we dat gaan doen.

     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
 Rianne Van Esch
 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 42 GEMEENTE INFO
Oud papier:
20-10 Tongeren,Nergena, Luissel 

e.o. 
21-10 Den Berg
24-10 Kerkeind
25-10 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) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en 
vrijdag: 12.30-15.00 uur, zater-
dag 10.00-16.00 uur   

 Aanvullingen week 41
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Clarissenstraat 37, rooien: 1 paardenkastanje aan zijkant woning

Verleende omgevingsvergunningen
Munselse Hoeve 19, bouw woning

Verkeersbesluit
Laadplaats elektrische auto Edisonstraat, reserveren van één parkeer-
plaats op de Edisonstraat voor het opladen van een elektrische auto. 
Een tweede parkeerplaats voor opladen elektrische auto’s te reser-
veren bij een gebruik van meer dan 2.000 kWh per jaar.

    Bekendmakingen week 42
    Aangevraagde omgevingsvergunning
Barrierweg in Concordiapark, plaatsen naambordje in kiosk en 
aankondigingsbord naast de kiosk
Zonnegoud en Zonnestraal, bouw 4 vrijstaande woningen 
(Zonnegoud) en 1 twee-onder-een kapwoning (Zonnestraal)

Geweigerde omgevingsvergunning 
Fellenoord 35, bouw supermarkt

    Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevings-
vergunningen
Dennendreef 5-299, plaatsen recreatiewoning op recreatiepark 
Dennenoord
Halse Barrier 15, realiseren mantelzorgwoning in een bijgebouw en 
rooien: 1 Hollandse eikenboom
 Hazelaarsgaard tegenover huisnummer 24, rooien: 1 hazelnoot uit 
plantsoen 

   Verleende omgevingsvergunningen
Puccinistraat 42, plaatsen dakopbouw in loggia op 2e verdieping
Stationsstraat 72 -74, wijzigen gevelopeningen aan voorzijde pand en 
creëren 4 extra wooneenheden

Coördinatieregeling 
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk- 
Kapelweg 2017 en deels gewijzigde samenhangende besluiten:
- definitief onttrekken aan de openbaarheid van de voormalige 

spoorwegovergang Bakhuisdreef
- sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat voor 

gemotoriseerd verkeer
- sluiting van de spoorwegovergang Kapelweg voor gemotoriseerd 

verkeer
- vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor een 

zestal woningen

Toestemmingen maken of veranderen uitweg 
Bosscheweg 27, vernieuwen en verbreden uitweg
Einsteinstraat 1, maken uitweg 

   Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Mijlstraat 141, uitbreiden rundveehouderij met een propaantank 

   Horecavergunning
CIS BV - Brasserie CIS, Eindhovenseweg 39, verleende horeca- en 
exploitatievergunning met terras  


