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Inleiding 

 

Wij zijn er trots op om in de gemeente Boxtel te wonen. We voelen ons hier thuis.  

We hebben veel banen in onze gemeente, zeker in vergelijking met de ons omliggende 

gemeenten. Voor onze inwoners die voor hun werk buiten Boxtel moeten zijn, is de snelweg 

A2 dichtbij. Maar ook voor de vele werknemers op de bedrijventerreinen, is het belangrijk dat 

ze vanuit hun woonplaats goed en snel op hun werkplek kunnen zijn. En daarnaast hebben 

we een spoorverbinding met drie grote steden: Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.  

Voor ontspanning kunnen we terecht op een van de vele terrassen in de drie dorpskernen 

Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Of we genieten van het groen om ons heen – de Kampina, 

Het Groene Woud, De Mortelen. Dit zijn slechts enkele van de natuurgebieden waar velen van 

ons gaan wandelen, fietsen, hardlopen, paardrijden, enzovoorts. 

 

Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Bovendien: ook wat nú goed gaat, moet in de 

toekomst goed blíjven gaan. Dus net zoals onze inwoners heeft ook de VVD wensen voor de 

toekomst van onze gemeente. 

 

Terugblik: raadsperiode 2014-2018 

In deze raadsperiode zaten wij niet in de coalitie. We hebben wel gedoogsteun gegeven. Op 

die manier hebben we toch diverse punten van ons vorige verkiezingsprogramma kunnen 

realiseren en constructief kunnen meedenken en beslissen over diverse onderwerpen.  

Bijvoorbeeld de invoer van blauwe parkeerzones als alternatief voor het kort betaald parkeren 

in het centrum van Boxtel. Zeker, er kan nog veel verbeterd worden aan deze zones. Maar het 

oorspronkelijke plan van de gemeente om het gebied voor betaald parkeren uit te breiden was 

minder goed. 

Een ander voorbeeld is onze steun voor een betere verbinding van industrieterrein Ladonk, 

middels de zogenaamde ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg’ (VLK). Een begin van ons 

streven om een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein te waarborgen.  

En tot slot hebben we het economisch stimuleringsbudget van één miljoen euro van harte 

ondersteund.  
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Ik wil leven in een omgeving… 

 

1.  … waar het prima leven is 

 

… waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

… waar je snel van A naar B kunt gaan 

 

Wonen 

Er is een stevige behoefte aan nieuwe woningen in zowel Lennisheuvel, Liempde als Boxtel. 

Woningen voor starters, maar zeker ook voor senioren. Wij willen dat mensen op ieder moment 

in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je 

huis aan te passen of door te stromen naar een andere woning.  

De Boxtelse politiek kan en moet hier wat ons betreft méér dan een schepje bovenop doen. 

Of beter gezegd, zorgen dat die schop snel de grond in gaat. Er wordt al een aantal jaren, dus 

veel te lang, gezocht naar geschikte bouwlocaties. Wij begrijpen dat dit altijd zorgvuldig 

afgewogen moet worden, maar de tijd is nu aangebroken om bouwlocaties aan te wijzen en te 

gaan bouwen. 

 

 We willen dat er voldoende woningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor mensen 

waar ze een eigen huis kunnen bouwen. Ook het middensegment is een belangrijke 

schakel voor de benodigde doorgroei, zoals huurhuizen van € 700 tot € 1.000 per maand. 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe woonvormen.  

 Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale-huurwoningen. Bovendien heeft 

Boxtel een hoger percentage huurwoningen dan de ons omliggende gemeenten. 

Gesubsidieerde huurwoningen moeten er alleen zijn voor mensen die dat echt nodig 

hebben. 

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 

hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het 

bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar behoren te zijn.  

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).  

 Wij willen de mogelijkheden voor de startersleningen, zoals gemeente Boxtel die ooit had, 

opnieuw onderzoeken. 
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 Wij vinden de ‘oksel van Boxtel’ een onaantrekkelijke bouwlocatie. Wij zijn er voorstander 

van om uitbreidingsmogelijkheden van Boxtel in zuidelijke richting verder te onderzoeken. 

Dus behalve de zogenaamde inbreidingslocaties, moet ook uitbreiding in ruime zin een 

mogelijkheid blijven. 

 

Verkeer 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 

doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 

komen. Maar we merken op diverse plekken dat het erg druk is. 

 

Een aantal knelpunten die wij de komende jaren willen oplossen: 

- De overbelaste ‘noord-zuid-as’ in Boxtel; namelijk de Bosscheweg-Brederodeweg-

Eindhovenseweg. 

- De haperende doorstroming vanuit de wijk Oost verder Boxtel in.  

- De Keulsebaan en de bereikbaarheid van Ladonk en Lennisheuvel. 

- Vrachtwagenverkeer in al onze kernen, dat daar niet thuis hoort. Er staan niet voor 

niets verbodsborden. 

 

Wij pleiten voor: 

 Prioriteit geven aan de aanleg van een parallelweg met aansluiting op de A2. 

 De toekomstige fietstunnel bij de dubbele overweg openhouden voor álle verkeer (behalve 

vrachtverkeer). Over de sluiting van de dubbele overweg is in de Boxtelse gemeenschap 

al jaren gesproken. De sluiting zelf is inmiddels definitief. Maar er is nog steeds een 

mogelijkheid om de tunnel open te houden voor fietsers én auto’s. Wij waren en zijn daar 

nog altijd een groot voorstander van. 

 Een adequate verbreding van de Keulsebaan en een duurzame oplossing voor de veilige 

bereikbaarheid van Ladonk en Lennisheuvel.  

 De huidige gemeentelijke onderzoeksopdracht naar toekomstige verkeersstromen in 

Boxtel, het project Move’31, moet zo breed mogelijk worden geformuleerd en alle (te 

verwachten) knelpunten in hun onderlinge samenhang moeten onderzocht worden. Doel 

moet zijn dat het verkeer weer soepel door kan rijden en inwoners zo min mogelijk overlast 

ondervinden. 

 Vrachtwagens zijn niet toegestaan in de bebouwde kom van Boxtel, Liempde en 

Lennisheuvel. Wij gaan hierop handhaven.  
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Parkeren 

De blauwe zones vinden wij een beter alternatief dan de aanvankelijk door de gemeente 

voorgestelde uitbreiding van het betaald parkeren en parkeervergunningen. Maar zoals te 

verwachten was, ontstaan de problemen nu aan de randen van de huidige blauwe zones. Wij 

snappen dat mensen parkeerplekken opzoeken waar je met zo weinig mogelijk regels te 

maken hebt.  

 

 Anno 2018 moet het mogelijk zijn om met moderne technieken informatie te verkrijgen over 

welke auto’s met welke reden waar parkeren. Zo kun je gebruik en misbruik in kaart 

brengen. Tegelijkertijd gaat daar een preventieve werking van uit.  

 Dat geldt voor blauwe zones, maar ook op andere plekken (bijvoorbeeld bij een kerk of 

supermarkt) moeten we de parkeerbehoeftes inventariseren en modern oplossen. 

 Na de evaluatie van de proefperiode met specifiek de Boxtelse blauwe zone, zal een 

eigentijds parkeerregime opgesteld moeten worden. Hierbij moet met alle 

belanghebbenden worden gesproken. 

 Wij willen strenge controles op geldende parkeerregels. 

 

  

… waar handhaving van regels normaal is  

Het lijkt niet alleen simpel, het is ook simpel. Helaas worden er te vaak excuses gebruikt 

voor het niet handhaven op overlast door hondenpoep, zomaar weggooien van afval, fout 

parkeren, snelheidszones of het vrachtwagenverbod. Sommigen vinden dat het dan gaat om 

‘onschuldige’ ergernissen… Wij denken daar echt anders over. Natuurlijk, wij snappen ook 

dat we niet permanent alles kunnen controleren. Maar wat bij ons voorop staat is dat we 

móeten controleren. 

 

Wij vinden dat Boxtel een gastvrije gemeente moet zijn, voor bezoekers en voor eigen 

inwoners. We zouden graag zien dat er wordt nagedacht over het invoeren van een 

zogenaamde ‘€ 0-boete’: je wordt bij de eerste overtreding wel geregistreerd, maar pas bij 

de tweede overtreding volgt een daadwerkelijke geldboete.  
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2.  … waar ruimte is voor eigen initiatief 

 

… waar mensen volop de ruimte krijgen 

… waar ondernemers volop ruimte krijgen 

… waar de gemeente actief bijdraagt aan bloeiende en ondernemende dorpscentra 

 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschap-

pelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan vrijwilligerswerk. De vormen zijn 

talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook 

het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen 

deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven 

naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. De Boxtelse variant van ‘Right to 

Challenge’ juichen wij van harte toe. Het is belangrijk dat goede ideeën van inwoners hun 

weg vinden in het gemeentehuis. De wijkmakelaars zijn hierbij een belangrijke schakel. De 

communicatie over de mogelijkheden van Right to Challenge moet nog wel beter en 

duidelijker. 

 

Ondernemers 

We willen allemaal graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een 

bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren 

in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van 

de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de 

gemeente.  

 

 Maar zoals op veel plaatsen, is ook in Boxtel sprake van winkelleegstand. Leegstand zorgt 

voor algemene verloedering van het straatbeeld, wat weer nadelige gevolgen heeft voor 

andere winkels die daardoor minder klanten krijgen. Op die manier krijg je negatieve 

effecten die zichzelf versterken. Niet alleen de detailhandel, maar ook horeca merkt 

natuurlijk de invloed van minder mensen in de (winkel)straat. Daarom willen wij dat de 

gemeente met een vernieuwde, integrale en vooral uitdagende detailhandelsvisie komt. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Recreatie-

ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur 

wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed. Boxtel moet nog veel actiever 

inzetten op verblijfsrecreatie. 
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 We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om 

land- en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor ‘natuurontwikkeling’.  

 

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze 

niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers 

het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.  

 

 Winkeliers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar 

hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de 

gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen 

of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. Wij willen dat gemeente Boxtel hier zo soepel 

mogelijk mee omgaat.  

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. 

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door 

een meldingsplicht of algemene regels.  

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen 

waarop alle lokale lasten staan vermeld. 

 Wij willen zoveel mogelijk overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet te handhaven regels 

schrappen.  

 De toeristenbelasting wordt afgeschaft.  

 

Duurzaamheid dienstbaar aan ondernemen  

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water, en goed om te gaan met 

het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 

economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te 

verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.  

 

… waar extra aandacht is voor de mogelijkheden om te overnachten 

Wij willen een vooruitstrevende en omvangrijke ontwikkeling om Boxtel op de toeristische 

kaart te zetten. Meerdaags verblijf in Boxtel moet gestimuleerd worden. Denk hierbij aan een 

goed hotel, een bungalowpark, campings en andere overnachtingsmogelijkheden. Boxtel 

moet stoppen met het kleinschalig denken op dit gebied en de kansen, die er liggen, met 

beide handen aangrijpen.  

De toeristenbelasting schaffen wij af! 
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 De gemeente Boxtel heeft veel bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied 

van duurzaamheid. “Maar het moet wel wat verdienen,” is wat deze ondernemers ons 

vertellen. Dat sluit natuurlijk volledig aan op onze ideeën over dit onderwerp. Wij zijn trots 

op deze ondernemers en bedrijven. 

 Wij stimuleren nog verdere groei en bekendheid van onze Boxtelse duurzame en 

innovatieve bedrijven. Niet met subsidies, maar de gemeente kan op ander manieren 

bijdragen. Bijvoorbeeld voorrang geven aan bedrijven die investeren in duurzaamheid of 

duurzame producten. Of bijvoorbeeld met eenvoudige procedures en het nog meer 

uitdragen van de unieke capaciteiten die Boxtel op dit onderwerp ‘in huis’ heeft.  

 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente 

werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 

eenvoudige procedures op te stellen. 
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3.  … waar iedereen meedoet 

 

… waar voldoende werk is 

… waar goed onderwijs is 

… waar goede zorg is 

… waar nieuwkomers zich aanpassen 

… en waar sport en cultuur van iedereen zijn 

 

Werk 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 

een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 

en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 

zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.  

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken 

onze gemeente een leukere plek om te wonen. Zonder overdrijving kunnen wij zeggen dat 

onze gemeente boven het gemiddelde uitstijgt als het gaat om de enorme betrokkenheid 

van inwoners bij een zeer grote verscheidenheid aan lokale initiatieven.  

 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. 

 

 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt 

zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, 

kunnen deels aan het werk.  

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Wij vinden dat 

we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie 

bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie naar vermogen 

verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 

naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, 

moet dat financieel merkbaar zijn. Armoederegelingen die dit belemmeren (de 

zogenoemde armoedeval) schaffen we af.  

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste 

cent teruggevorderd boven op de boete die wordt opgelegd.  
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Onderwijs 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 

school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 

omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 

alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook heeft de samenleving er belang bij. 

Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  

 

 De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede 

mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.  

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er in of nabij 

het schoolgebouw een ruimte is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals voor 

muziek, sport en cultuur.  

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk 

een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later. 

 

Zorg 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 

daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij de 

mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. 

 

 Zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 

mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 

Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 
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 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 

mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.  

 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 

kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.  

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht.  

 

 

 

Sport  

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 

contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  

 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

Trapveldjes maken daar deel van uit. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van 

sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook 

in de vorm van vrijwilligerswerk. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.  

 Sport moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via 

een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor. 

 

Cultuur 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 

creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.  

Cultuur in Boxtel is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het 

beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

… waar extra aandacht is voor ouderen 

Wij willen een omgeving waarin iedereen actief kan meedoen. Maar met een vergrijzende 

bevolking is extra aandacht voor ouderen nodig. Zonder aanvullende maatregelen zouden 

mensen straks buiten boot kunnen vallen.  

Wij zien dat er steeds meer mensen in een rolstoel buiten zijn. Wij zijn blij dat mensen erop 

uit gaan ook als ze minder mobiel geworden zijn. Wij willen dat de gemeente in versneld 

tempo het achterstallige onderhoud van trottoirs oplost.  
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 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen onze geschiedenis en 

cultuur kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij 

horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, Carnaval en de 

Heilig Bloedprocessie.  

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 

basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 

 Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 

specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. 

Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.  

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten binnenhalen.  

 Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd 

(digitaal) evenementenloket.  

 

Nieuwkomers passen zich aan 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als 

het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.  

 

 Zolang nieuwkomers in Boxtel zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de 

Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt.  

 We sluiten niemand uit. Er zijn veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 

geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de 

kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van 

anderen. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 

gemeente Boxtel ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. 
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4. … waar je je veilig voelt 

 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en ons eigen huis.  

 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige 

mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte 

doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval 

op afspraak langskomt. 

 De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 

drugspanden en wietschuren te sluiten. De huidige burgemeester in Boxtel is een zeer 

actieve bestrijder van drugspanden. Wij juichen dit toe en vinden dat burgemeester en 

politie hier zoveel mogelijk middelen ter beschikking voor moeten hebben en houden.  

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor 

initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 

meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent 

ter plaatse is gewenst. 

 

Criminelen worden hard aangepakt 

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 

helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten, pakken we hard aan. Hulpverleners en 

anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben 

hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze ook durven inzetten. 

 

 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets 

extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de 

zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen 

op onze steun en die van het lokaal gezag.  
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 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 

cameratoezicht en helmcamera’s. 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die 

dit veroorzaken. 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de 

mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur) hiervoor geeft.  
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5.  … waar de gemeente er voor de inwoners is 

 

… waar de overheid dienstbaar en modern is 

… waar de overheid zo compact mogelijk is 

… en waar de overheid zuinig omgaat met belastinggeld 

 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Een gemeente die veel 

digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar 

de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 

24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen wanneer het ons uitkomt.  

 

 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente 

er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.  

 We vinden het goed dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die 

je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. 

Een nieuw identiteitsbewijs kun je ook laten bezorgen.  

 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie 

altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.  

 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van 

inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, 

zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang 

zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het 

delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van 

verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een 

vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.  

 

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

bewoners. 

 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en 

de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen 

met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.  

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor 

samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden. 
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 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente 

brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. 

 

Zuinig en zinnig met belastinggeld 

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 

wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is 

door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden 

besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen.  

 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.  

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een 

strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven 

dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor 

structurele extra uitgaven.  

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 

eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een 

regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 

tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 

oftewel horizonbepalingen invoeren. 

 


