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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-
zingsslogan uit 2010 - kansen zien, kansen 
grijpen en kansen realiseren - nog steeds 
actueel is

Kracht van grijs benutten!
Tijdens een bijeenkomst in de raadzaal 
hebben we een prettige en informatieve 
avond gehad met de KBO. Een aantal 
zaken die we gehoord hebben zijn voor 
veel mensen herkenbaar: woningbouw, 
veiligheid en sociale verbinding.
Boxtel moet werk gaan maken van de 
woningbouwplannen en daarin zeker de 
senioren niet vergeten. We worden met 
elkaar steeds ouder en blijven langer 
zelfstandig wonen. Hier moeten we op 
inspelen, neem de ideeën mee in de 
woningbouwplannen; blijf in gesprek met 
onder andere Ouderen in Regie. Denk in 
mogelijkheden en kansen!
Veiligheid is voor jong en oud erg 
belangrijk. Gelukkig gaat de gemeente al 
vaart maken met de trottoirs. In 
samenhang hiermee kan gelijktijdig 
gekeken worden of en waar extra 
verlichting kan komen. De sociale 
verbinding moet in stand blijven om 
vereenzaming tegen te gaan, bijvoorbeeld 
door middel van het samen eten en het 
initiatief van de huiskamer op Hoogheem.

Biomassaplein Vorst B: geen beginspraak 
mogelijk!
Tijdens de raadsvergadering hebben we 
gepleit voor beginspraak over de invulling 
van Vorst B. Niet alleen wij, maar zeker 
ook de inwoners van Lennisheuvel en de 
ondernemers van Ladonk (SPIN) maken 
zich zorgen over wat er nu precies op Vorst 
B komt. Greentech is het containerbegrip, 
maar dat kan van alles zijn, zelfs een bedrijf 

uit de zwaarste milieuklasse. Helaas was er 
onvoldoende steun van onze raadscol-
lega’s dus kan het college ongestoord 
verder en wordt de mening van de 
gemeenteraad, Lennisheuvel en SPIN niet 
vooraf meegenomen; een gemiste kans, 
zeker gezien de grote impact voor Boxtel.

Dubbele overweg: een man een man, een 
woord een woord!
Tijdens de raadsdiscussie over de diverse 
verkeersbesluiten in het kader van PHS 
heeft de wethouder toegezegd dat de 
dubbele overweg pas gesloten wordt voor 
gemotoriseerd verkeer nadat de nieuwe 
verbindingsweg Ladonk-Kapelweg gerea-
liseerd is en ook de maatregelen Tongeren 
en Keulsebaan uitgevoerd zijn. Er is 
toegezegd dat dit verwerkt zou worden in 
de reactie op alle zienswijzen. Helaas is dat 
niet gebeurd, hetgeen wij betreuren en 
waarover wij aan de bel getrokken hebben. 
De raad en onze burgers zijn hierdoor ons 
inziens op het verkeerde been gezet.

Oosterhof: meewerkend Boxtel?
De afgelopen week werden we verrast 
door het nieuws vanuit het college dat ze 
niet meewerken aan de renovatie en 
uitbreiding van Oosterhof. Onbegrijpelijk 
voor ons, gezien de unanieme uitspraak 
van de raad bij de vaststelling van de 
detailhandelsvisie. We hebben vragen aan 
het college gesteld omdat een toekomst-
bestendig wijkwinkelcentrum Oosterhof 
cruciaal is voor de wijk Oost.

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!

SP stelt vragen over invulling Blanca-
complex
De SP-raadsfractie heeft ambtelijke 
vragen gesteld over de invulling van het 
voormalige Blanca-complex aan de Spoor-
straat/Baroniestraat. Volgens 
omwonenden zou de plaatsing van een 
vijftiental wooneenheden voor buiten-
landse werknemers in strijd zijn met de 
plannen die indertijd door de projectont-
wikkelaar zijn ingediend en goedgekeurd. 
Volgens die plannen zou er een klein 
aantal luxe appartementen gerealiseerd 
worden. De bewoners van de wooneen-
heden zorgen voor flinke overlast in de 
buurt. Daar hebben ook de bewoners van 
de Herbergier mee te maken. In deze 
instelling wonen (over het algemeen) 
oudere dementerende personen. De SP 
vraagt om opheldering over de invulling 
en wil dat de overlast aangepakt wordt.

SP-voorstel onderzoek afschaffing eigen 
bijdrage WMO unaniem aangenomen
In het regeerakkoord wordt de huidige 
regeling ‘eigen bijdrage WMO’ vervangen 
door een ‘abonnement WMO’ om zo de 
stapeling van eigen bijdragen te 
voorkomen. Dit wordt een vast bedrag 
per maand, waarschijnlijk 17,50 euro. 
Voor veel mensen met een laag inkomen 
is dat een flinke kostenpost. Daarom heeft 
de SP-fractie bij de begrotingsbehan-
deling een motie ingediend, waarin het 
college van B&W wordt opgedragen om 
te onderzoeken of dit vaste maandelijkse 
bedrag geschrapt kan worden voor 
inkomens tot 120% van het minimumloon 
en wat de financiële gevolgen hiervan 
zijn. De motie werd door de gehele 
gemeenteraad ondersteund.

SP sponsort Voedseltuin
De SP Boxtel sponsort elk jaar met een 
geldbedrag maatschappelijk waardevolle 
initiatieven. In het verleden waren we 
onder andere sponsor van de Voedselbank 
en Stichting Leergeld. Dit jaar heeft het 
bestuur gekozen voor sponsoring van de 
Voedseltuin. Dit is een geweldig initiatief 
voor met name de mensen die het wat 
minder hebben en dat spreekt ons sociale 
hart erg aan. Het project wordt gedragen 
door vrijwilligers en heeft vele maatschap-
pelijke doelen. Er worden verse groenten 
en klein fruit geproduceerd voor de 
Voedselbank. De tuin biedt extra kansen 
aan mensen met afstand tot de arbeids-
markt. Er wordt samengewerkt met 
wijken en buurten. De biodiversiteit van 
het gebied wordt verhoogd en de tuin 
biedt ruimte voor het organiseren van 
educatieve bijeenkomsten voor jong en 
oud, teamsessies, excursies en wande-
lingen. Kortom: een geweldig initiatief.

Vouchers voor sociaal ondernemen
De gemeente gaat vijftien vouchers van 
duizend euro uitgeven om ondernemers 
te stimuleren mensen met een beperking 
in dienst te nemen. Het is een tegemoet-
koming in de kosten die bedrijven moeten 
maken om een zogeheten PSO-keurmerk 
(Prestatieladder Sociaal Ondernemen) te 
krijgen. SP-wethouder Eric van den Broek: 
“De WSD, Holland Recycling en Ecotap 
zijn goede voorbeelden. We willen dat 
meer bedrijven die stap gaan zetten. Wij 
gaan als gemeente het goede voorbeeld 
geven door ook het PSO-keurmerk te 
halen.” Inmiddels is er een informatie-
avond geweest waar ondernemers 
voorlichting hebben gekregen over het 
keurmerk.

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

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

 Bekendmakingen week 46GEMEENTE INFO

Oud papier:
17-11 Tongeren,Nergena, Luissel 

e.o. 
18-11 Den Berg
22-11 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

Aanvulingen week 45
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Sint Ambrosiusstraat 1, bouw hobbyruimte
Pellandstraat 6, in Liempde, realiseren dakopbouw

Bekendmakingen week 46
Aangevraagde omgevingsvergunning
Munselse Hoeve: kavel 2 en 3, bouw 2-onder-1 
kap woning

Verleende omgevingsvergunningen
Molenpad 1, bouw uitbouw aan woning
Tongeren 9, milieuneutraal veranderen varkens-
houderij
Mgr. Wilmerstraat 25, rooien: 1 berk voorzijde 
woning

Weigeren toestemming maken uitweg 
Boxtelseweg 27, voor het veranderen van een 
uitweg 
Sint Sebastiaanstraat 3 

Toestemming maken uitweg
Runmolen 5 
Stenen Kamer 2 

Verkeersbesluit
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Corel-
listraat 22

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’.

Update voor jongerenbeleid Boxtel
Boxtel - Het jeugdbeleid in Boxtel krijgt een update. Daarbij krijgt jongerencentrum B-Town een 
andere rol. Vooral overdag zal er veel meer voor jongeren te doen zijn in de vorm van een jonge-
renacademie. Die is vooral gericht op jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer in het 
reguliere onderwijs mee kunnen komen. Ook neemt de gemeente de regie over het jongerenwerk 
strakker in handen. Dat zijn de voornaamste wijzigingen die de nieuwe beleidsnotitie jonge-
renwerk behelst. De gemeenteraad mag zich 28 november over het ontwerpvoorstel buigen.

Wethouder Marusjka Lestrade geeft aan dat de 
gemeente mikt op een aanpak waarbij de 
begeleiding niet stopt op het moment dat 
kinderen 18 worden, maar waarbij het 
doorloopt. Zij meent dat anders het gevaar 
bestaat dat kinderen op de dag dat ze 18 
worden zich als het ware in de steek gelaten 
voelen en de weg kwijtraken in het woud van 
vele instanties.

Voor de beleidsnotitie was onder meer intensief 
overleg met collega-wethouder Eric van den 
Broek. Hij gaat over het sociaal domein. Met de 
update moet de samenwerking tussen de 
beleidsterreinen soepeler worden. De gemeente 
eist daarbij een coördinerende rol tussen de 
verschillende instanties zoals scholen, Buurt-
Sport Boxtel en ContourdeTwern op. Die rol is 
volgens Lestrade nodig omdat het jonge-
renwerk moet functioneren als multidisciplinair 
team. Het moet uiteindelijk leiden tot de komst 
van een jeugdcoach die zaken als de elders in 
deze krant genoemde overlast die jongeren 
veroorzaken in de Van Beekstraat makkelijker 
kan aanpakken dan nu het geval is.

Ook de rol van B-Town verandert in het 
vernieuwde jongerenbeleid. Daar waar het 
jongerencentrum nu overdag regelmatig leeg 
is, zullen er vanaf volgend jaar cursussen 
gegeven worden voor jongeren. Deze 

zogenaamde Jongerenacademie is primair 
gericht op kinderen van een jaar of 16 die niet 
meer aan het reguliere onderwijs deelnemen. 
Volgens de wethouder moet je daarbij denken 
aan een uitbreiding op het huidige cursus-
aanbod, bestaande uit cursussen omgaan met 
geld en sollicitatiecursussen. Ook kan B-Town 
stageplaatsen bieden om op die manier 
jongeren verder op de sociale ladder te helpen. 
Ook jongeren die wel naar school gaan mogen 
deelnemen aan de cursussen als zij denken daar 
baat bij te hebben.

In de avonduren zal, net zoals nu, de focus 
meer liggen op ‘voor jongeren, door jongeren’ 
met thema-avonden, repetitieruimten en 
evenementen die door jongeren zelf georgani-
seerd worden. Maar het wordt allemaal wel een 
stuk minder vrijblijvend als het aan de 
wethouder ligt: “Het is niet alleen feesten, je 
komt wel iets doen bij B-Town.” Jongeren 
zullen, als ze iets bij B-Town willen organiseren, 
echt zelf iets moeten ondernemen om het te 
realiseren.

“Wij willen met deze aanpak jongeren leiden 
naar een zelfredzaam leven”, geeft Lestrade 
aan. Op 28 november zal blijken of de gemeen-
teraad zich kan vinden in het nieuwe beleids-
voorstel.


