Verkiezingsprogramma
Boxtel 2018-2022

Boxtel van iedereen
D66 krijgt het voor elkaar

Inhoud
Boxtel van iedereen					3
Kansen voor iedereen					4
Talentvol Boxtel						7
Levendig Boxtel						11
Groen Boxtel						15
Bereikbaar Boxtel						18
Wonen in Boxtel						21
Gezond Boxtel						24
Ondernemend Boxtel					26
Betrouwbaar bestuur					28

2

verkiezingsprogramma D66 Boxtel 2018-2022

Boxtel van iedereen
Boxtel van iedereen. Heel bewust koos D66 Boxtel deze

om werkervaring op te doen en te leren.

slogan voor dit verkiezingsprogramma 2018-2022. We

Ook op het gebied van infrastructuur is Boxtel continu in

vinden het namelijk belangrijk dat Boxtel, Lennisheuvel

beweging en het belooft de komende jaren een belangrijk

en Liempde een samenleving vormen waarin iedereen

onderwerp te zijn op de politieke agenda. Naast project PHS

zich thuis voelt. Een gemeente waar iedereen kansen

zien we graag een verkeerslichtvrije bebouwde kom én meer

krijgt, talenten kan ontwikkelen, fijn kan leren, wonen,

aandacht voor het fietsverkeer.

werken en recreëren. Een gezonde maatschappij die

We willen ondernemers (letterlijk) de ruimte geven om echt te

veilig is, waar een breed aanbod is van kunst, cultuur en

ondernemen en start-ups ondersteunen. Ook willen we dat

sport en waar toekomstperspectieven zijn voor iedereen.

de spoorzone ontwikkeld wordt tot multifunctioneel centrum
en Vorst C tot high tech bedrijventerrein.

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en wil inwoners

D66 wil een modern en betrouwbaar bestuur van de gemeente

stimuleren kansen te grijpen. Degenen die daar hulp bij nodig

die open en toegankelijk is. Inwoners van Boxtel moeten

hebben, zullen we daarin ondersteunen. De inwoners van onze

meer inzicht krijgen in wat de gemeenteraad doet en wat er

gemeente krijgen volop mogelijkheden zich te ontwikkelen,

met eventuele klachten gebeurt.

dit doen we door het aanbieden van goed en doorlopend

Genoeg plannen dus, die we

onderwijs voor iedereen. Onderwijs is immers de basis! Maar

graag met uw steun willen

ook door cultuur, sport en een fijne leefomgeving zorgen we

uitvoeren. Kiest u voor D66

ervoor dat inwoners zich thuis voelen in de gemeente Boxtel.

Boxtel, dan kiest u voor een

Concrete dingen die we willen realiseren zijn onder andere

gemeente waar iedereen zich

buitenschoolse activiteiten voor onze jongeren, een integrale

fijn voelt. Boxtel is immers van

stedenbouwkundige visie met extra aandacht voor cultureel

iedereen.

erfgoed en toegankelijke en levensloopbestendige straten en
wijken. Daarom willen we ook een wijkleerbedrijf starten dat

Jos Hegeman

zorg dichterbij kan brengen en mensen een plek kan geven

Lijsttrekker D66 Boxtel
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D66
XX Wijkleerbedrijven als sociaal steunpunt in de wijk en voor lichte zorg
XX Toegankelijke jeugdzorg, rond de eigen kring
XX Integreren begint bij aankomst in Boxtel
XX Leven lang leren mogelijk maken voor iedereen
XX Iedereen verdient dezelfde kansen en mag zichzelf zijn
XX Armoedebeleid gericht op preventie en de oorzaken van armoede

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen
Iedereen in Boxtel verdient gelijke kansen. Daarbij staat

beschikbaar dat mensen in staat stelt om zich ook nog op

het individu voorop. Gelijkheid en individuele vrijheid

latere leeftijd te laten omscholen. De gemeente Boxtel kan dit

gaan hand in hand met sociale rechtvaardigheid. Niet

nog meer stimuleren door mensen de tijd en ruimte te geven

iedereen heeft hetzelfde geluk in het leven, daarom

om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

strijden wij samen voor gelijke kansen voor iedereen.
Zodat iedereen dezelfde kans heeft zich te ontwikkelen,

Jeugdzorg

in vrijheid te leven en gelukkig te zijn.

Ieder kind verdient dezelfde kansen in het leven zich te
ontwikkelen tot volwassene. Het is daarom van belang dat

Wijkleerbedrijf

voor kwetsbare kinderen goede jeugdzorg beschikbaar is.

Een wijkleerbedrijf is een plek in de wijk van waaruit

Door dit zo dicht mogelijk rondom een kind te organiseren

toegankelijke zorg geleverd kan worden. Bij het wijkleerbedrijf

worden signalen eerder en beter opgepakt waardoor

snijdt het mes aan twee kanten. Het helpt mensen met een

betere en efficiëntere zorg kan worden verleend. Daarnaast

afstand tot de arbeidsmarkt en studenten werkervaring op

wordt B-Town verder doorontwikkeld tot jeugdcentrum en

te doen. Aan de andere kant kan er meer informele zorg

-academie om jongeren de kansen te geven die ze verdienen.

dichtbij de mensen in de wijk worden geleverd waarvoor geen
thuiszorg mogelijk is. Dit zorgt voor meer sociale cohesie in de

Nieuwkomers

wijk, vermindert eenzaamheid en ondersteunt mantelzorgers.

De gemeente Boxtel heeft een integraal beleid waarbij er

D66 Boxtel pleit dan ook voor een experiment in Boxtel met

wordt ingezet op dat nieuwkomers meteen mee doen in onze

een wijkleerbedrijf.

samenleving. D66 vindt het belangrijk dat dit beleid wordt
doorgezet en nieuwkomers zo de kansen krijgen om zich

Leven lang leren

te ontwikkelen en daarmee volwaardig mee kunnen draaien

D66 wil dat iedereen de mogelijkheid heeft zich te blijven

in onze gemeente. Hier hoort onder andere huisvesting,

ontwikkelen. Vanuit het rijk is er sinds kort een krediet

onderwijs en het vinden van (vrijwilligers) werk bij.
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Armoedebestrijding
Te veel mensen leven langdurig in armoede, er heerst nog
steeds het beeld dat het de ‘eigen schuld’ is van deze
mensen en gaat daarom gepaard met schaamte. Om mensen
structureel uit de armoede te helpen is het belangrijk om de
oorzaak aan te pakken. Dit kan door mensen de kans te
geven zich te ontwikkelen en het armoedebeleid te richten
op wat mensen daadwerkelijk kunnen om de redzaamheid te
verhogen. D66 gelooft in eigen kracht van mensen, maar waar
nodig bieden wij ondersteuning.
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D66
XX Iedere school een gezonde leeromgeving
XX Actief samenwerken met MBO-scholen in de grote steden
XX Verbeteren van contact en samenwerking tussen scholen en bedrijven
XX Starten met een zomerschool
XX Buitenschoolse activiteiten voor elke leerling
XX ICT-onderwijs en techniekonderwijs invoeren op alle scholen
XX Blijven inzetten op doorgaande leerlijnen

Talentvol Boxtel

Talentvol Boxtel
Iedere Boxtelaar heeft zijn of haar eigen talenten.

maar de gemeente zou hierin een adviserende en sturende

De manier om deze tot uiting te laten komen, start

rol moeten spelen. Hierin zou de gemeente bij kunnen

bij onderwijs. Om alle jongeren hun talenten te laten

dragen door scholen te wijzen op bestaande aantrekkelijke

ontplooien heeft D66 in Boxtel ingezet op doorlopende

subsidieregelingen waarmee scholen ervoor kunnen zorgen

leerlijnen voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar.

dat hun gebouwen voldoen aan de hedendaagse eisen.

Dé basis voor een prettige samenleving is het onderwijs.

Leren buiten school

Er is hier niet alleen aandacht voor feitenkennis

Leren stopt niet zodra de schoolbel klinkt. Door jongeren ook

en lesstof, maar kinderen leren er ook 21e eeuwse

buiten schooltijd activiteiten aan te bieden, wordt de basis

vaardigheden waarbij kunst en cultuur een belangrijke

gelegd om ook op andere gebieden te blijven leren. Voor het

rol spelen. Zo krijgen ze de mogelijkheden hun talenten

basisonderwijs wordt ingezet op meer sport en cultuur. Ook

verder te ontwikkelen en creatief en probleemoplossend

willen we ICT-onderwijs en techniekonderwijs gaan aanbieden

te denken. D66 vindt het belangrijk dat kinderen

om zo in te spelen op de huidige tijd waarin computers en

én jongeren volop kansen krijgen om onderwijs te

automatisering niet meer zijn weg te denken.

vinden dat aansluit bij hun talenten, leervermogens en
interesses.

Ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen
naschoolse activiteiten bij aan het ontwikkelen van talenten

Gezonde scholen

én vergroten van de motivatie om te blijven leren. We willen

Niet alleen aantrekkelijke leerstof en kwalitatief goede educatie

dan ook meer vrijetijdsactiviteiten opzetten voor leerlingen in

is belangrijk, elk kind heeft ook recht op een gezond leerklimaat.

het voortgezet onderwijs.

Dat betekent dat de gebouwen goed geïsoleerd moeten zijn
én een goed werkende klimaatbeheersing moeten hebben.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de schoolbesturen,
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Om kinderen die wat achterlopen op het gebied van taal

te geven, ontdekken de leerlingen welke lokale ondernemingen

of een taalachterstand hebben, wil D66 een zomerschool

er zijn en waar ze mogelijk een werkplek kunnen vinden.

realiseren. Tijdens de zomervakantie volgen deze leerlingen
een speciaal programma waarmee ze hun taalachterstand

Minder leerlingen

kunnen verkleinen en zo de aansluiting vinden bij hun

Gezien de demografische ontwikkelingen zal Boxtel de

leeftijdsgenoten.

komende tijd voor een uitdaging staan op het gebied van
onderwijshuisvesting. D66 wil leegstand voorkomen en blijft

Leren en werken

de kwaliteit van het onderwijs voorop stellen. Daarom moet er

Om het voor leerlingen van het VMBO en Praktijkonderwijs

een nieuw integraal huisvestingsplan voor scholen komen om

makkelijker te maken door te stromen naar vervolgopleidingen,

leegstand te voorkomen. Dit bespaart onnodige kosten zodat

willen we actief de samenwerking zoeken met MBO-scholen in

het geld efficiënt aan de kwaliteit van onderwijs kan worden

de steden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Dankzij de ligging

besteed.

van Boxtel tussen deze drie grote steden is het aanbod aan

D66 vindt ook dat deze mogelijkheid aangegrepen moet

vervolgopleidingen groot. Door leerlingen al vroeg met deze

worden om de samenwerking tussen kinderopvang en het

scholen in contact te brengen, worden ze extra gestimuleerd

basisonderwijs te versterken.

een vervolgschool te kiezen. Extra aandacht willen we daarbij
geven aan het technische onderwijs. Er is nu al een tekort
aan technisch personeel, het is van belang om jongeren te
motiveren en interesseren voor deze beroepstak.
Ook de samenwerking tussen de scholen en het bedrijfsleven
willen we een impuls geven. Boxtelse bedrijven zouden
gestimuleerd moeten worden om stagiaires uit de gemeente
een plek te geven. Door regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten

9
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De zomerschool en leren na schooltijd
D66 Boxtel wil de komende jaren flink investeren in én aandacht geven aan talentontwikkeling bij alle
Boxtelaren. Dat begint natuurlijk bij onze jongste inwoners. Voor basisschoolleerlingen verzorgen Buurtsport
Boxtel en Brede Scholen Boxtel allerlei buitenschoolse activiteiten. Maar ook voor de middelbare scholieren
wordt de komende vier jaar ingezet op dergelijke activiteiten. Samen met jongerenwerkers wordt van alles
georganiseerd om ook deze groep te motiveren en enthousiasmeren. Uit onderzoek blijkt dat opvoeding én
leren afhankelijk is van drie milieus: ouders, school en vrijetijdsbesteding. Dit zogenoemde derde milieu wordt
steeds belangrijker. Door ook na schooltijd activiteiten aan te bieden, worden jongeren gestimuleerd hun
talenten te ontwikkelen. Ook krijgen ze hierdoor positieve aandacht en mogelijkheden aangereikt te leren.
Speciaal voor kinderen die wat problemen hebben op het gebied van taal, lanceert D66 Boxtel de
zomerschool. Tijdens de schoolvakantie krijgt deze groep extra taallessen. Taal is onlosmakelijk verbonden
met ons dagelijks leven; iedereen heeft het nodig en we gebruiken het allemaal dagelijks. Kinderen met een
eventuele achterstand krijgen extra lessen – uiteraard aangepast op hun eigen niveau – waarmee wordt
gezorgd dat ook zij hun talenten voor de volle honderd procent kunnen benutten.
We blijven extra aandacht geven aan kunst en cultuur, sport en natuur. Ook wil D66 ICT-onderwijs invoeren –
zowel op basisscholen als de vervolgscholen. Dit past helemaal in onze hedendaagse digitale samenleving.
Door lessen aan te laten sluiten op de belevingswereld van kinderen, houden we leren leuk. En dat zorgt
ervoor dat kinderen gemotiveerd blijven en met plezier naar school gaan.

D66
XX Integrale stedenbouwkundige visie voor het centrum
XX Kunst en cultuur voor iedereen
XX In de zomermaanden leefstraten in de wijken
XX Kunst- en cultuurfonds om projecten te financieren
XX Aankoop park Stapelen
XX Projecten steunen die leefbaarheid in wijken verhogen
XX Ondersteunen én stimuleren van meerdaagse evenementen

Levendig Boxtel

Levendig Boxtel
Met 500 evenementen per jaar is de activiteitenkalender

en faciliteren. Door de cultuurverbinder onstaat er de

in Boxtel flink gevuld. Ook zijn er musea en andere

mogelijkheid om culturele activiteiten van diverse groepen

recreatievoorzieningen die erg in trek zijn. We hebben

met elkaar te verbinden. Daarmee wordt de leefbaarheid en

een gemeente om trots op te zijn! Verbeterpunten zijn

de levendigheid van Boxtel vergroot. Ook de aantrekkelijkheid

altijd mogelijk; met name is een slag te slaan om het

van het vestigingsklimaat wordt daarmee versterkt. Dit draagt

centrum aantrekkelijk te maken en te houden.

weer nadrukkelijk bij aan de economische ontwikkeling van
toerisme en recreatie.

Levendige wijken

Hiermee behouden we de variatie in het culturele aanbod

Als D66 Boxtel vinden we het belangrijk dat mensen het naar

zodat élke inwoner kan genieten van muziek, theater en

hun zin hebben in de wijk waar ze wonen. Om de contacten

tentoonstellingen. Cultuur brengt mensen samen en speelt

tussen buurtbewoners te vergroten, steunen we projecten

een grote rol in onze ontwikkeling. Door een kunst- en

die de leefbaarheid in de wijken vergroten. Aan leuke plannen

cultuurfonds in te stellen kunnen we projecten financieren die

kan de gemeente Boxtel meewerken door deze te faciliteren.

belangrijk zijn voor onze lokale samenleving.

Een project waar we ons zeker voor in willen zetten, is het
realiseren van zogeheten leefstraten. In de zomermaanden

Toerisme en recreatie

worden sommige straten in de wijk autovrij zodat bewoners

Boxtel heeft veel te bieden op het gebied van natuur, cultuur,

er kunnen recreëren en elkaar ontmoeten. Denk aan een

musea en tal van evenementen. D66 staat dan ook voor een

buurtbarbecue of (water)spelletjes voor de kinderen.

actief beleid om toerisme en recreatie te promoten. D66 wil
dat de gemeente ondernemers op het gebied van recreatie

Cultuur voor iedereen

en toerisme de ruimte geeft om te ondernemen en vindt dat

Hoewel in Boxtel veel evenementen worden georganiseerd,

daarvoor ook gelden beschikbaar moeten komen uit het

zijn er weinig grote en meerdaagse activiteiten. We willen deze

economisch stimuleringsfonds.

juist wel naar Boxtel halen door initiatieven te ondersteunen
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In Boxtel zijn verschillende kleinschalige hotels en bed &

moet kaders stellen waarbinnen dit kan gebeuren zodat de

breakfasts te vinden maar deze zijn ontoereikend voor de

historische waarde behouden blijft en moet ontwikkelingen van

vraag naar slaapplekken.

deze gebouwen juist stimuleren. Voorbeelden van historisch

Een grote uitdaging voor Boxtel is om toeristen langer te

waardevolle gebouwen in Boxtel waar herbestemming actueel

laten blijven en het centrum van Boxtel in te trekken. Hiervan

is, zijn onder andere Kasteel Stapelen, de Heilig Hartkerk en

kunnen ondernemers en daarmee ook de inwoners van

brouwerij de Leijer.

Boxtel profiteren.

Stapelen
Cultureel erfgoed

D66 wil onderzoeken of het park en kasteel Stapelen

Cultureel erfgoed, immaterieel en materieel, is van groot

aangekocht kunnen worden. Met een eventuele aankoop zou

belang voor de identiteit en uitstraling van Boxtel en het

het Boxtelse kasteel én het park voor altijd toegankelijk blijven

saamhorigheidsgevoel onder de inwoners.

voor de inwoners. Boxtelaren kunnen er wandelen, picknicken
en genieten van kunst en cultuur. Het terrein biedt ook ruimte

Met immaterieel erfgoed zoals bijvoorbeeld de bloedprocessie

voor het organiseren van allerlei evenementen. Daarmee

onderscheidt Boxtel zich van andere gemeenten. De processie

realiseren we tevens dat het programma van Landschappen

is een traditie die inwoners van Boxtel verbindt doordat

van Allure uitgevoerd kan worden.

Boxtelaren dit zelf organiseren. Daarnaast draagt het bij aan
de toeristische aantrekkelijkheid van Boxtel. De openstelling
van de Petrusbasiliek vormt daarop een welkome aanvulling.
Zichtbaar in onze omgeving is het materiële erfgoed zoals
gebouwen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan.
Historische gebouwen verdienen een bestemming waarbij
ze gebruikt en beleefd kunnen worden. De gemeente

13
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Toekomstvisie Boxtel
Hoe ziet Boxtel er over 20 jaar uit? We vragen ons allemaal wel eens af wat de toekomst brengt. De
gemeente Boxtel maakt over allerlei onderwerpen toekomstvisies, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer,
wonen en detailhandel. Het is echter ook belangrijk om een visie te hebben op hoe wij willen dat Boxtel zich
de komende decennia als geheel zal ontwikkelen. Een overkoepelende visie waarin vragen worden gesteld en
beantwoord zoals: Welke uitstraling willen wij dat Boxtel heeft? Waar en hoe wordt er gewoond, gewerkt en
ontspannen? Een overkoepelende visie met een duidelijk toekomstbeeld kan als kapstok gebruikt worden om
verschillende plannen over uiteenlopende onderwerpen aan op te hangen.
Levendig centrum
Een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige visie is hoe het centrum van Boxtel zich verder
ontwikkelt. In het centrum komen allerlei activiteiten samen, er wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld,
ontspannen en gesport met veel mensen dicht bij elkaar. Belangrijk dus dat het centrum als hart van de
gemeente goed functioneert. Een aantrekkelijk centrum is goed voor de gemeente als geheel. Op dit moment
wordt er nog niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ons centrum biedt. Zo is er redelijk
veel leegstand, is het centrum langgerekt en is de inrichting van de openbare ruimte rommelig en functioneert
niet goed. Daarnaast zijn er gemiste kansen zoals bijvoorbeeld de verborgen karakteristieke oude gevels en
het niet gebruiken van de prachtige ruimte die de Dommel ons biedt.
D66 wil de Dommel meer betrekken bij het centrum. Boxtel heeft veel iconen die als visitekaartje
kunnen dienen. Genoeg kansen dus om het centrum een sterke uitstraling te geven!

D66
XX Ontwikkeling terrein Vorst B tot centrum van vernieuwende technologie
XX Inzetten op duurzaam bestuur
XX Meer groen in straten en op daken
XX Nieuwe wijken gasloos
XX Selecteer projectontwikkelaars op duurzaamheid
XX Zonnepanelenprojecten met ondernemers
XX Samen windmolens bouwen

Groen Boxtel

Groen Boxtel
De gemeente Boxtel heeft hoge ambities met betrekking

Groen

tot duurzaamheid. Het vorige college, waar ook D66

In de toekomst zullen we steeds vaker extreem weer meemaken.

aan deel nam, heeft een duurzaamheidsvisie gemaakt

Een versteende omgeving versterkt dit effect en maakt het

voor 2030. Gelukkig ziet de Boxtelse politiek het belang

daarnaast moeilijker water af te voeren. Met project steenbreek

in van alle verschillende aspecten van duurzaamheid.

heeft de gemeente Boxtel een start gemaakt om woonwijken

Belangrijk is wel dat er nu voortvarend uitvoering

en het centrum te vergroenen. D66 wil dat dit nog veel groter

gegeven gaat worden aan de plannen. Alleen dan

aangepakt gaat worden om echt een verschil te maken.

kunnen de doelen behaald worden.

Innovatie

Energie

D66 steunt het plan om Vorst B tot centrum van vernieuwende

We moeten bijna alle mogelijkheden aangrijpen om onze

technologie te ontwikkelen zodat Boxtel voorop blijft lopen met

doelen op het gebied van energie te kunnen halen, kiezen

verduurzaming. Belangrijke voorwaarde is dat de inwoners

voor een enkele mogelijkheid is niet genoeg. Op het gebied

van Lennisheuvel geen hinder ondervinden van deze nieuwe

van windenergie willen we samen met de inwoners van Boxtel

functie. Een voorwaarde waar duidelijke afspraken over

windmolens bouwen. Inwoners kunnen meedenken over

gemaakt moeten worden.

mogelijkheden en hebben de optie om een stukje windmolen
te kopen. Ook bedrijven, de grootverbruikers, worden

Duurzaam bestuur

gestimuleerd om mee te doen en daarnaast zonnepanelen

De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven. Het is

aan te schaffen. Alle nieuwe woningen zullen energieneutraal

belangrijk dat zoveel mogelijk drempels worden weggenomen,

gebouwd worden en worden niet meer aangesloten op gas.

D66 wil dat de gemeente naar haar organisatie kijkt en zoveel

Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad verduurzaamd

mogelijk ‘vieze regels’ wegneemt. Vieze regels zijn regels die

worden. De gemeente moet woningeigenaren meer stimuleren

duurzame initiatieven moeilijker maken. Daarnaast wil D66 dat

en beter informeren om dit voor elkaar te krijgen.

de gemeente projectontwikkelaars selecteert op duurzaamheid.
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Gezonde én frisse lucht

vragen. Nog te vaak verdwijnen duizenden reclamefolders

Iedereen verdient gezonde en frisse lucht. Zowel binnen in

zonder gelezen te zijn bij het oud papier.

gebouwen als buiten op straat. Niet alleen moet vervuiling
van lucht door bijvoorbeeld verkeer en industrie worden
tegengegaan, ook is het van belang dat er geen structurele
stankoverlast is. Kortom, gezond én fris. D66 wil daarom dat
een nieuw luchtkwaliteitplan wordt opgesteld en daarvoor
noodzakelijke

metingen

worden

uitgevoerd.

Daarnaast

moeten in dit plan de ontwikkelingen op het gebied van
verkeer worden meegenomen. De wegen van Boxtel gaan
komende jaren flink op de schop waarbij verkeersstromen
zullen veranderen. Daarom zal luchtvervuiling op bepaalde
plaatsen minder worden maar op andere plaatsen juist
toenemen. Het is belangrijk om deze veranderingen in kaart
te brengen en waar nodig maatregelen te nemen.

Afval
De gemeente heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt
met het scheiden van afval. Een andere grote uitdaging is
om de hoeveelheid afval zelf terug te dringen. Onderdeel
daarvan is de grote hoeveelheid oud papier die maandelijks
opgehaald moet worden. D66 wil in navolging van Amsterdam
de ja-ja sticker invoeren. Huishoudens ontvangen enkel nog
reclamedrukwerk als ze daar middels een ja-ja sticker om

17
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D66
XX Betere fietsverbindingen, veiligere fietspaden en meer fietsenstallingen
XX Verkeerslichtvrije bebouwde kom
XX Vrachtwagenverbod Kalksheuvel
XX Tunnel dubbele overweg geschikt voor auto’s
XX Ontsluiting via oostelijke randweg
XX Digitaal parkeren invoeren
XX Fietskluizen bij het NS-station en in het centrum
XX Gemeentelijke vervoer zoveel mogelijk elektrisch

Bereikbaar boxtel

Bereikbaar Boxtel
De bereikbaarheid van onze gemeente is van vitaal

Project PHS is een zeer complex project waar vele

belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

elementen samenkomen. D66 Boxtel is tegen de aanleg van

Boxtel heeft een goede basis door haar ligging aan

de omlegging Kalksheuvel en wil daarvoor in de plaats een

de A2 en het spoor. Maar Boxtel staat ook voor grote

vrachtwagenverbod op de Kapelweg. Op aandringen van D66

uitdagingen op het gebied van infrastructuur de

komt er dan ook een onderzoek naar een vrachtwagenverbod

komende periode.

op de Kapelweg.
D66 vindt de aanleg van een tunnel alleen voor fietsers te

Duurzaam vervoer

kostbaar en heeft voor elkaar gekregen dat de tunnel dienst

Bij de omslag naar een duurzame gemeente hoort ook

kan doen als autotunnel.

het vervoer duurzamer te worden. D66 zet daarom in op
verbetering van OV verbindingen en het aantrekkelijker

Oostelijke onsluiting

maken van de fiets. Hiermee kan ook de drukte op de weg

In de wijk Boxtel-Oost en Munsel wonen ruim twaalfduizend

verminderd worden. Het OV kan beter aangesloten worden

mensen. Samen met het verkeer uit het centrum, Selissen

op andere vormen van vervoer. Zo moet parkeren bij het

en Schijndel vormt woon-werkverkeer een zware last voor

station makkelijker gemaakt worden en moet het 24 uur per

de Noord-Zuidas. Dit zal met de afsluiting van de dubbele

dag mogelijk zijn om fietsen bewaakt te stallen. Daarnaast zal

overweg alleen maar toenemen.

de gemeente het goede voorbeeld geven en elektrisch rijden

oostelijke ontsluiting door middel van een randweg of

de norm maken. Om ook bewoners te stimuleren elektrisch

aansluiting van de Schijndelseweg op de A2 is erg kostbaar.

te rijden wordt het makkelijker om een laadpaal bij huis aan

Daarom is een integraal verkeersplan zoals MOVE’31 heel

te vragen.

belangrijk: Hiermee kan een goede toekomstvisie voor heel

Het realiseren van een

Boxtel gemaakt worden op het gebied van infrastructuur,

Project PHS

in plaats van deelprojecten uitvoeren op basis van een

Het project PHS is al jaren een heet hangijzer in Boxtel.

verouderde, niet toereikende visie.
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Boxtel op de fiets
D66 Boxtel zet naast het verbeteren van het OV in op de fiets. Om de Boxtelaar op de fiets te helpen is het
belangrijk om de infrastructuur fietsvriendelijker in te richten.
Gescheiden fietspaden
Om de veiligheid van fietsers te verbeteren zet D66 in op fietspaden gescheiden van de rijbaan op alle
ontsluitingswegen. Zeker op drukke wegen waar het snelheidsverschil met auto’s groot is, is het belangrijk om fietsers
de ruimte te geven. Locaties die aangepakt moeten worden zijn onder andere de fietsoversteek op de Eindhovenseweg
naar de Liempdseweg, Bosscheweg ter hoogte van de Oude Ketting en de oversteek bij Ladonk vanuit Lennisheuvel
Fietskluizen
Het NS-station heeft een bewaakte fietsenstalling, helaas is het niet mogelijk om 24 uur per dag de eigen fiets
bewaakt te stallen. Door gewone fietskluizen naast de OV-fietskluizen te plaatsen waar mensen hun eigen fiets in
kunnen zetten is dat wel mogelijk.
Fietssnelweg
D66 verwelkomt de plannen voor een fietssnelweg tussen Eindhoven en Den Bosch en zal zich inzetten om deze
goed aan te sluiten op de Boxtelse infrastructuur.
Verkeerslichtvrije bebouwde kom
Wachten voor een stoplicht is een grote ergernis voor fietsers. Daarnaast verrommelen verkeerslichten en -borden
het straatbeeld. Verkeerslichten vervangen door gelijkwaardige kruisingen en rotondes zorgt voor een betere
doorstroming voor fietsers. De verkeerslichten dienen binnenkort vervangen te worden, nu is dus het juiste
moment om veranderingen door te voeren. De veiligheid van fietsers staat hierbij uiteraard wel voorop.

D66
XX Een toegankelijke straat voor iedereen
XX Levensloopbestendige woningen én wijken
XX Bouwen voor doorstroming op de woningmarkt
XX Leefbaarheid in de dorpskernen borgen door voldoende woningbouw
XX Strategisch grondbeleid voor gevarieerde woningbouw
XX Revitalisering van Oosterhof en omgeving

Wonen in Boxtel

Wonen in Boxtel
Wonen in Boxtel is veel meer dan een woning alleen.

Om dit te bereiken moeten er voldoende woningen worden

Wijken, de inrichting van openbare ruimte en de toegang

gebouwd in beide dorpskernen. Voor alle nieuwe huizen geldt

tot voorzieningen zijn misschien nog wel belangrijker

dat ze energieneutraal zullen zijn en geen gasaansluiting hebben.

om fijn te kunnen wonen in onze gemeente. D66 Boxtel
zet in op levensloopbestendige, duurzame wijken en

Oosterhof

woningen waar iedereen zich thuis voelt. De vraag naar

Er worden al lang plannen gemaakt om Oosterhof te

woningen is groot, het is daarom de hoogste tijd om de

herontwikkelen. D66 is van mening dat de wijk Oost

komende collegeperiode te gaan bouwen!

een volwaardig winkelcentrum verdient met gevarieerd
winkelaanbod. Daarnaast kan Oosterhof dan plek bieden aan

Bouwen voor doorstroming

een woonzorgservicecentrum als centrum van de wijk. D66

De woningmarkt is op dit moment erg krap, er is veel vraag

vindt dan ook dat er nu snel stappen moeten worden gezet tot

naar woningen en er kan maar beperkt gebouwd worden. Veel

realisatie van het winkelcentrum. Volgens D66 is dit tevens een

mensen blijven noodgedwongen in een sociale huurwoning

uitgelezen kans om het gebied rond Oosterhof en Hoogheem

wonen. D66 zet daarom in op het realiseren van meer vrije

een opknapbeurt te geven en opnieuw in te richten.

koop- en huurwoningen in het lage tot middensegment
om mensen de kans te geven door te stromen en sociale

Strategisch grondbeleid

huurwoningen vrij te maken voor mensen op de wachtlijsten.

De gemeente Boxtel hanteert een passief grondbeleid,
dit betekent dat het geen grond aankoopt om op een later

Dorpskernen

moment eventueel woningen op te ontwikkelen. D66 wil

Voor de leefbaarheid van de dorpskernen Liempde en

dat de gemeente Boxtel kansen pakt die zich voordoen.

Lennisheuvel is het belangrijk dat er een gevarieerde en

Daarom zet D66 in op een strategisch grondbeleid. Het aantal

groeiende groep inwoners is. Hierdoor kunnen voorzieningen

uitbreidingslocaties voor Boxtel is beperkt, het is daarom van

zoals basisscholen en lokale winkels in stand worden gehouden.

belang om in kaart te brengen waar in de toekomst eventueel
nog mogelijkheden zich voor kunnen doen.
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De toegankelijke straat
De openbare ruimte is een plek voor iedereen. Het geeft ons de vrijheid te gaan en staan waar we
maar willen. Het is daarom van belang dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is. Met
name aan bepaalde groepen moet in de openbare ruimte extra aandacht worden besteed. Denk
daarbij aan senioren, kinderen, mindervaliden, blinden en slechtzienden.
De gemeente Boxtel staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. Daarnaast gaat vergrijzing
de komende decennia een steeds grotere rol spelen in onze samenleving. Er is steeds meer aandacht voor
levensloopbestendige woningen. Waar echter minder aandacht voor is, zijn levensloopbestendige wijken.
Ouderen hebben behoefte aan andere voorzieningen dan jongeren of gezinnen met kinderen. Een woonwijk
moet erop ingericht zijn om te voorzien in de behoeftes van een gevarieerde groep bewoners. Zeker voor
nieuwe wijken moet dit tijdens de ontwerpfase al worden meegenomen. Dit stimuleert de zelfstandigheid van
ouderen en zorgt voor meer ontmoeting waardoor eenzaamheid voorkomen kan worden.
Een ander belangrijk aspect is de toegankelijkheid van de straat in wijken. Om zelfstandigheid en ontmoeting
te bevorderen is het noodzakelijk om de straat voor iedereen toegankelijk te maken. Bij nieuwe projecten
moet het beleid van toegankelijkheid goed worden uitgevoerd in alle fasen van het project. Daarnaast moet
rekening gehouden worden met het gebruik van de ruimte.
Omdat openbare ruimte een lange levensduur heeft is het noodzakelijk om bij bestaande openbare ruimte in
kaart te brengen waar knelpunten liggen en benodigd onderhoud of aanpassingen te doen.

D66
XX Inzetten op een rookvrije generatie
XX Gezonde voeding blijven stimuleren op scholen en bij sportverenigingen
XX Vrij toegankelijke sport- en speelvoorzieningen in parken en op straat
XX Iedereen kan sporten en zwemdiploma’s halen
XX Bewegen voor ouderen stimuleren
XX Een gezonde leefstijl promoten bij kinderen en ouders
XX Stimuleren van innovatieve woonvormen voor ouderen
XX Inzetten op preventie, voorkomen is beter dan genezen

Gezond Boxtel

Gezond Boxtel
Een gezonde samenleving. Het klinkt als vanzelfsprekend,

blijven. Mensen met een wat krappere beurs hebben daarom

maar ook in onze gemeente zijn hierin nog stappen te

recht op tegemoetkomingen in lidmaatschapskosten. De

zetten. Een maatschappij waarin de inwoners worden

gemeente dient hierin een ondersteunende rol te spelen en

gestimuleerd een gezonde leefwijze te hanteren en een

mensen actief te wijzen op deze subsidies.

gemeente die hen hierin ondersteunt zijn daarbij van

Om het sporten nóg beter toegankelijk te maken, willen

groot belang. D66 wil zich daarvoor blijven inzetten.

we in parken of op grasvelden in de wijken sport- en
speelvoorzieningen realiseren. De inwoners kunnen gratis

Gezonde en rookvrije generatie

gebruik maken van de verschillende speel- en sporttoestellen.

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen gezond op kunnen

Goed voor de gezondheid én voor de sociale cohesie want

groeien. Daarom wil D66 dat naast alle openbare gebouwen,

buurtbewoners kunnen dit gezamenlijk doen.

ook sportvelden, speeltuinen en schoolpleinen rookvrij
worden. Hierdoor komen kinderen en jongeren zo min

Gezond ouder worden

mogelijk in aanraking met roken.

Ook

voor

de

oudere

Boxtelaren

wil

D66

dat

er

Ook gezonde voeding en bewegen is erg belangrijk voor de

sportvoorzieningen komen in de wijken. Bewegen is ook voor

ontwikkeling van kinderen. We willen daarom gezonde voeding

deze doelgroep van groot belang. Senioren kunnen hiervoor

op scholen en bij sportclubs stimuleren. Niet met regels maar

niet alleen terecht bij de openbare voorzieningen, er zijn ook

met voorlichting. Het overgewicht bij zowel volwassenen als

tal van verenigingen in onze gemeente waar ouderen kunnen

kinderen kan daardoor afnemen.

sporten of mee kunnen doen aan activiteiten. We juichen
het toe dat er voor senioren zoveel te beleven is. D66 Boxtel

Vrij sporten en spelen

wil zich nog extra inzetten om verenigingen te stimuleren

Sporten, bewegen en spelen. Het is voor elke leeftijdsgroep

activiteiten te organiseren die laagdrempelig zijn. Openbare

erg belangrijk. Lidmaatschap van een sportvereniging of het

sportvoorzieningen kunnen hieraan zeker bijdragen.

behalen van zwemdiploma’s moet voor iedereen mogelijk
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D66
XX Blijven samenwerken aan een beter investeringsklimaat
XX Ontwikkeling spoorzone tot multifunctioneel centrum voor innovatie en
ondernemerschap
XX Innovatieve start-ups en nieuwe initiatieven op weg helpen door studenten,
ondernemers en investeerders samen te brengen
XX Multifunctioneel gebruik van publieke ruimte voor iedereen
XX Meer rendement halen uit recreatie en (meerdaagse) evenementen.
XX Actief de samenwerking zoeken met Eindhoven en Den Bosch
XX Vorst C ontwikkelen tot high tech bedrijventerrein

Ondernemend Boxtel

Ondernemend Boxtel
Boxtel

wordt

gekenmerkt

door

mooie

bedrijven

multifunctioneel inzetten van openbare en gesubsidieerde

vooral in de maakindustrie, maar ook de agrarische

gebouwen. Hier kunnen bijvoorbeeld werkplekken voor

ondernemers en een actieve club van zelfstandigen

zelfstandig ondernemers gecreëerd worden.

zijn van groot belang voor de Boxtelse economie. Een
diverse mix van bedrijven die hun steentje bijdragen

Spoorzone

aan de Boxtelse economie. D66 wil zich inzetten om

De spoorzone ligt op een prominente plek naast het

onnodige regels tegen te gaan en te zorgen dat er

station. De spoorzone kan daarmee dienen als poort naar

nieuwe ruimte komt om te ondernemen in Boxtel. Start-

het bedrijventrein en visitekaartje van Boxtelse innovatie en

ups en innovatie worden actief ondersteund. Daarnaast

ondernemerschap. Bedrijven en zelfstandig ondernemers

is de samenwerking tussen de 4 O’s (ondernemers,

kunnen gebruikmaken van vergaderruimten, congreszalen of

onderwijs, overheid en overige non-profit instellingen)

flexibele werkplekken. Daarnaast is er ruimte voor een hotel

van belang om voor de toekomst een succesvolle

waar doordeweeks zakelijke gasten kunnen overnachten en

economische koers uit te zetten.

in het weekend toeristen een slaapplek hebben.

Start-ups

Bedrijven

De succesvolle bedrijven van de toekomst beginnen vaak klein

Het bedrijventerrein groeit uit zijn jasje, vanuit de provincie

met een goed idee. De gemeente kan drempels wegnemen

mag het industrieterrein nauwelijks meer groeien. Het terrein

om nieuwe bedrijven de kans te geven uit te groeien tot een

Vorst B is aangewezen als ontwikkelingslocatie met het

succesvolle onderneming. De gemeente kan een leidende rol

thema duurzaamheid. D66 wil terrein vorst C ontwikkelen tot

spelen door studenten, ondernemers en investeerders samen

high tech bedrijventerrein zodat de ondernemers weer ruimte

te brengen.

hebben om te groeien. Voorwaarde is wel dat er voldoende

D66 wil start-ups ruimte geven en creatieve broedplaatsen

woningbouw voor Lennisheuvel op een andere locatie

stimuleren waar ideeën kunnen ontstaan. D66 pleit voor het

gerealiseerd kan worden.
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D66
XX Open en toegankelijke gemeente
XX Jongeren actief betrekken bij de politiek
XX Inzet wijkagenten voor meer veiligheid
XX Gebruik van WhatsApp-buurtpreventie in alle wijken
XX Preventie van criminaliteit door samenwerking met politie, scholen en inwoners
XX Stimuleren dat inwoners meedenken, meepraten en meedoen
XX Uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones
XX Een legale coffeeshop in Boxtel

Betrouwbaar bestuur

Betrouwbaar bestuur
Luisteren naar inwoners, hen stimuleren plannen en

de gemeentelijke website geschikt voor worden gemaakt.

initiatieven aan te dragen en zorgen voor een veilige
samenleving. Dat zijn voor D66 Boxtel de kerntaken

De stem van jongeren

van een gemeente. De gemeente moet een open

In de lokale politiek wordt de stem van jongeren nog te weinig

en toegankelijke organisatie zijn die meedenkt met

gehoord. Dit terwijl er wel beslissingen worden genomen die

inwoners. De komende vier jaar zullen we het ingezette

invloed hebben op de toekomst van jongeren. Daarom wil

beleid Meewerkend Boxtel zeker voortzetten en verfijnen.

D66 jongeren actiever gaan betrekken bij de politiek zodat
ook zij mee kunnen denken over hun eigen toekomst. Dit

Open en toegankelijke gemeente

kan bijvoorbeeld door jongeren te laten zien wat de politiek

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Boxtel.

in Boxtel doet. Dit past in de brede visie op onderwijs die

Informatie is in principe openbaar en toegankelijk. Daarom is

D66 heeft waar ook meer ruimte is voor maatschappijleer en

het van belang dat de gemeenteraad zo open mogelijk is om

burgerschap. Daarnaast kan de politiek jongeren betrekken

aan inwoners te laten zien wat ze doet. D66 wil dat commissie-

bij actuele onderwerpen door ze uit te nodigen mee te praten

en raadsvergaderingen in de Raadzaal via een livestream

in bijvoorbeeld een klankbordgroep.

op internet te bekijken zijn zodat inwoners van Boxtel deze
kunnen volgen.

Veilig Boxtel

Daarnaast wil D66 ook dat vragen, meldingen en klachten bij

Door samen te werken met politie, scholen en vooral de

de gemeente beter te volgen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door

buurtbewoners kunnen we gezamenlijk preventief actie

een online status weer te geven zodat indieners weten wat er

ondernemen tegen criminaliteit. Zo willen we onder meer de

met hun bericht gebeurt.

WhatsApp-buurtpreventie actief stimuleren in alle wijken. De

Ook voor mensen die minder digivaardig of laaggeletterd zijn

buurtbewoners zien immers vaak zelf het meest. Ook de inzet

moeten de gemeente en andere overheidsdiensten goed

van wijkagenten dient te worden opgeschroefd zodat zij voeling

toegankelijk zijn. Hier moeten brieven, digitale formulieren en

hebben met wat er speelt en leeft in de diverse buurten.
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Het afgelopen jaar zijn in de gemeente Boxtel diverse
drugspanden gesloten. Een zorgelijke ontwikkeling is dat
veel van deze panden zich bevinden middenin woonwijken.
We juichen het toe dat de gemeente voortvarend te werk
gaat om deze panden te sluiten. Om te voorkomen dat de
drugsoverlast de komende jaren nog verder toeneemt, pleiten
we als D66 Boxtel voor een legale coffeeshop. Hiermee wordt
de illegale verkoop van softdrugs ontmoedigd en is regulatie
mogelijk. We steunen dan ook landelijke proeven met legale
teelt en willen een proef starten met legale verkoop in Boxtel.

Fuseren?
De afgelopen jaren is een ambtelijke samenwerking met onze
buurgemeente Sint-Michielsgestel gestart. Wij willen daarin
een stapje verder gaan en bekijken of een gemeentelijke fusie
mogelijk en – belangrijker nog – wenselijk is. Hier dient actief
onderzoek naar te worden gedaan.
Wel is het van belang dat de stap voor inwoners om de
gemeente te benaderen klein blijft. Dit kan onder andere door
middel van wijkmakelaars en de wijkorganen die zichtbaar in de
diverse wijken aanwezig zijn.
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Nawoord
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland
ligt het hart van de politiek steeds nadrukkelijker buiten de muren
van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van de
gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester
in Wageningen heb ik gezien hoe dat werkt. De belangrijkste
vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in
hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ Het is van groot
belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende
keuzes waar gemeenten voor staan. Worden de klassen van
kinderen straks echt kleiner? Geven we voldoende ruimte aan
duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of
haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen,
kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de
gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor
iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water?
Kunnen inwoners in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun
dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.

partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak
om door te pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen
en ideeën voor de komende vier jaar. Geen valse beloftes, maar
geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering
en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij
willen en kunnen onze idealen verwezenlijken en een optimistisch
geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem nodig. D66 wil
concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige
plek maken om te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de
stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van het
nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een plek waar
mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeente
waarin we samen leven. Op het spel staat de toekomst van
uw omgeving en, wie weet, een
historische overwinning voor D66.

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen
op te lossen. D66 is de partij van levende idealen, niet van
vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66
geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en
het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een
unieke kans om op het lokale beleid een stempel te drukken, net
zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste progressieve

Samen staan we sterker. Samen
krijgen we het voor elkaar. Elke
stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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