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Op 1 januari 2021 wordt Esch onderdeel  
van de gemeente Boxtel. Daarom wordt er 
op 18 november aanstaande een nieuwe 
gemeenteraad gekozen.  
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WELKOM IN BOXTEL
De SP heet jullie van harte welkom. We hopen dat Esch, net zoals  
Liempde, volwaardig deel gaat uitmaken van Boxtel. Wij gaan daarvoor 
ons best doen, maar jullie moeten dat zelf ook afdwingen.

ACTIEVE PARTIJ DICHT BIJ DE MENSEN
De SP streeft naar een rechtvaardige samenleving waarin de mens 
 centraal staat en niet het grote geld. Onze uitgangspunten zijn menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen. 
Extra ondersteuning is nodig voor kwetsbare mensen en voor wie het niet 
al te breed heeft. Wat wij zoal willen? Armoede terugdringen, veel meer 
betaalbare huur- en koopwoningen, goede zorg, een duurzaam klimaat-
beleid en leefbare wijken en kernen, zoals Esch. 

Hoe wij dat aanpakken? We gaan naar de mensen toe, doen onderzoek 
en voeren samen met hen actie voor verbeteringen, ook via de gemeente-
raad. De SP Boxtel heeft driehonderd leden, meer dan welke andere poli-
tieke partij dan ook in onze gemeente. Buiten de raads- en bestuursleden 
hebben we zo'n vijftig vrijwilligers die regelmatig op pad zijn om folders 
en kranten te verspreiden en/of te helpen bij acties.

BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEID
In de gemeenteraad hebben we drie zetels (de vierde werd op een haar 
na gemist). De afgelopen zes jaar maakte de SP deel uit van het college 
van B&W. Onze SP-wethouder, Eric van den Broek, heeft onder andere 
Sociale Zaken, Economie en Centrumontwikkeling in zijn portefeuille.  
Op al deze gebieden heeft hij zijn sporen verdiend en hij wordt gewaar-
deerd om zijn benaderbaarheid en harde werken. Zo houdt hij regelmatig 
huiskamerbijeenkomsten in de wijken. Ook in Esch heeft hij al kennis-
gemaakt met verschillende inwoners en ondernemers.

BUURTENQUÊTES
Sinds een paar jaar houden we buurtenquêtes in heel Boxtel. Na het 
Centrum, Breukelen en Selissenwal hebben we ook in grote delen van 
Boxtel-Oost buurtonderzoek gedaan. Door corona hebben we hier  
(voorlopig) mee moeten stoppen. We waren van plan om na de zomer een 
buurtenquête in Esch te houden, zodat we persoonlijk met jullie kunnen 
kennismaken. Dat zal nu niet lukken, maar dat gaan we in de toekomst 
zeker nog doen.

BOXTEL.SP.NL


