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Boxtel zet bouwambities kracht bif 
Boxtel - Op papier haalt Boxtel weliswaar goede cijfers, maar aan echt 
harde plannen wat woningbouw betreft schort het nog. Dat is althans de 
mening van de oppositie, die zij tijdens de raadsvergadering de vorige 
week niet schuwden te geven. In onze gemeente moeten tussen 2016 en 
2025 zo'n 1.315 woningen gebouwd worden. Tot nu toe zijn daar nog 
geen 250 van gerealiseerd. Er zitten echter wel meer dan duizend 
woningen in de planfase. Van het grootste project. Heem van Selis (465 
woningen), bevinden de plannen zich in een afrondend stadium en ook 
in Lennisheuvel wordt spoedig gebouwd. Toch was de oppositie niet 
overtuigd. 

De oppositie heeft kritiek op het 
feit dat de woningbouwplannen 
niet hard genoeg zijn. BALANS 
geeft aan dat slechts iets boven de 
tien procent van alle geplande 
woningen nu in een harde planfase 
zijn beland en ziet dit percentage 
graag hoger. De fractie van CDA 
doet daar nog een schepje bovenop 
en wil graag dat Boxtel op 130 
procent van het in de woonvisie 
vastgelegde aantal van 1.315 
woningen gaat zitten. 

Met name in Liempde lijkt er totaal 
geen beweging te zitten in de 
woonplannen. Bert van 
Ruremonde, inspreker namens het 
Dorpsberaad Liempde, wond er 
dan ook geen doekjes om: "Wij zijn 
teleurgesteld, maar strijdvaardig". 
Hoewel wethouder Peter van de 
Wiel daarover nog geen nieuws 
kon melden, kan hij zich niet vinden 
in de geluiden dat er te weinig 
gebouwd wordt in de gemeente. 

Volgens de wethouder loopt Boxtel 
op schema met de bouwplannen. 
Hij rekent voor dat er zo'n 1.072 
woningen op de planning staan die 
op het punt staan tot uitvoer te 
komen. Hij zette deze woorden 
kracht bij door de afgelopen week 
de bouw van acht levensloopbe-

p^tendige woningen aan de Schijn-
delseweg aan te kondigen, 

ll^aarover je op pagina 5 van deze 
krant meer leest. Ook de bouw van 
85 woningen in Lennisheuvel 
kwam de afgelopen week in een 
stroomversnelling. Na overleg met 
verschillende partijen bleek dat er 
zo weinig weerstand was tegen de 

plannen voor het project Achter 
Den Eijngel dat het bestem
mingsplan direct gepubliceerd 
werd, in plaats van de gebruikelijke 
route waarbij eersteen voorontwerp 
wordt gepresenteerd. 
Ook heeft de gemeente nog een 
aantal locaties waarop in het 
geheim plannen ontwikkeld 
worden en is er nog een uitwijkmo
gelijkheid naar 'de oksel van 
Boxtel', het gebied tussen de twee 
spoorlijnen in. Dit gebied is door de 
provincie bestempeld als 
'zoekgebied verstedelijking', 
waardoor woningbouw er mogelijk 
wordt. Deze bestemming is nog 
een stap verder bij de ontwikkeling 
van woningbouw dan het gebied 
Hamsestraat/Roderweg. Dit staat 
te boek als 'transitiegebied stad en 
platteland'. In zo'n gebied moet 
veel meer groen gerealiseerd 
worden als er woningen worden 
neergezet. Precies daarop zit de 
ontwikkeling in Liempde nu al 
maandenlang vast. 

Overdeinbrengvan de CDA-fractie 
kan de wethouder kort zijn. Het is 
volgens hem erg onverstandig om 
op of zelfs boven de plancapaciteit 
te gaan zitten met de gemeente
lijke bouwambities. Daardoor 
verdwijnt namelijk de flexibiliteit 
die wellicht nodig is bij een nieuwe 
crisis of een bevolkingskrimfHj 
Volgens hem is de provincie daarin 
ook duidelijk richting de 
gemeenten. Daar komt bij dat je 
'de oksel' volgens hem ook al kunt 
zien als de door het CDA gewenste 
uitwijkmogelijkheid. 


