
»Schq|iidelseweg populair 

'Strijd' om 
bouwgrond 
in Boxtel l 
Meerdere woonstichtingen zien 
bouwen aan de Schijndelseweg in 
Boxtel zitten. Het college heeft nog niet 
beslist wat er met het perceel gebeurt. 
Ton Rooms 

Niet alleen Ouderen in Regie, maar 
ook Sint-Joseph heeft het oog laten 
vallen op mogelijke bouwgrond aan 
de Schijndelseweg in Boxtel. De 
woonstichting heeft bij de ge
meente, eigenaar van het perceel 
vlakbij de Ai, aangegeven er na 
2020 zo'n 30 sociale huurwoningen 
te k u n n e n bouwen. De st ichting 
Ouderen i n Regie is al langer in ge
sprek met het gemeentebestuur 
ovei de locatie aan de Schijndelse
weg. E n heeft ervoor een globale 
schets ingediend voor ruim tien ge
stapelde woningen voor senioren 
in combinatie met een ontmoe
tingsruimte*^ 

Zachte projecten 
Voor het college z i j n dit zo ge
noemde 'zachte projecten'. „Het 
zijn wensen van in dit geval twee 
stichtingen", laat een woordvoerder 
weten. „Wensen voor projecten op 
gemeentelijke grond. Maar voor 
onze eigendommen maken w i j de 
strategische keuzes. Voor de toe
komst van het perceel aan de 
Schijndelseweg is die nog niet ge
maakt." Onlangs liet wethouder 
Peter van de W i e l op vragen van 
BALANS weten dat hij daaraan nog 
niet is toegekomen vanwege de 
grote w e r k d r u k in het gemeente
huis door andere plannen. „Zodra 

het extra personeel dat we tijdelijk 
hebben ingehuurd is ingewerkt, 

-komt dit aan bod", aldus de wet 
houder vorige maand. Het perceel is 
een van de weinige in gemeentelijk. 
bezit. 

Ouderen in Regie laat weten nog 
steeds in gesprek te zijn met de ge
meente om een project speciaal 
voor senioren van de grond te krij
gen. „ W e praten over diverse kan
sen en plaatsen. Ook de Schi jndel
seweg, maar w i j zien ook mogelijk
heden op een plek even verderop 
bij de Chinees", aldus voorzitter A d 
van den Brand, die begin volgend 
jaar weer met de gemeente rond de 
tafel zit over de plannen. 

• Woonstichting Sint-Joseph 
heeft bij de gemeente, eigenaar 
van het perceel vlakbij de A2, 
aangegeven er na 2020 zo'n 
30 sociale huurwoningen te 
kunnen bouwen. 
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