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Boxtel, 18 juni 2021 
 
Betreft: ongenoegen over beantwoording vragen artikel 37 RvO, sloopplannen JOOST 
 
 
 
Geachte leden van het College, 
 
 
Hierbij willen wij ons ongenoegen uiten over de uiterst bedroevende wijze waarop uw College de 
vragen van onze fractie over de sloopplannen van JOOST heeft beantwoord (beantwoording d.d. 
15 juni 2021). 
 
Huis-aan-huis enquête 
Vorige maand organiseerden wij een huis-aan-huis enquête in de Hertogenstraat, de Jan van 
Brabantstraat en de Van Hornstraat, waarbij we bewoners hebben gevraagd naar hun mening over 
de sloopplannen van Woonstichting JOOST. In de beantwoording door bewoners werd de 
Gemeente regelmatig als belanghebbende in het proces genoemd. 
 
Rol & visie Gemeente? 
Daarnaast werpen de plannen van JOOST ook vragen op richting de Gemeente. Sluiten deze 
plannen wel aan op de woningbouwambitie van de Gemeente? Zouden Gemeente en JOOST niet 
meer samen op moeten trekken? Wat is de visie van de Gemeente op deze plannen, gelet op de 
eigen ambities…..? Allemaal vragen die leven bij politieke partijen, mensen in Boxtel en met name 
ook de bewoners van de betreffende straten. 
 
Uiterst teleurstellende reactie 
In onze brief van 19 mei jl. stelden wij u een aantal vragen over uw visie op de inmiddels door 
JOOST gepresenteerde plannen. En wat schetst onze verbazing? In alle gevallen reageert u kort- 
en botweg: ‘we hebben nog geen officiële vergunningaanvraag ontvangen’, ‘er zijn nog geen 
concrete planen, dus we kunnen er geen uitspraken over doen’ en ‘de gemeente is aan zet zodra 
er definitieve plannen zijn’.  
 
Een uiterst reactieve, teleurstellende reactie. In uw beleidsprogramma is het beleidsuitgangspunt 
terug te vinden: ‘We richten ons vooral op betaalbare (huur)woningen en -appartementen voor 
starters, kleine huishoudens en ouderen. We werken samen met JOOST……’. 
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Uit uw beantwoording blijkt echter dat u kennenlijk amper samenwerkt met JOOST, maar afwacht 
tot plannen klaar en definitief zijn en dan komt u kennelijk pas in beeld. In dit geval gaat het om het 
slopen van betaalbare huurwoningen. Hoezo kan u hier geen standpunt in innemen 
(beantwoording van vraag 6?)? 
 
Soepel samenspel in de Gemeenteraad? 
Een ander uitgangspunt in uw beleidsakkoord gaat over de bestuurscultuur: ‘…..voor een soepel 
samenspel in de gemeenteraad. Onze open houding en uitgestrekte hand richting alle 
raadsfracties gaat er voor zorgen dat we samen aan de slag gaan voor een beter Boxtel!......’. 
 
Prullenmand 
Als de beantwoording van onze vragen een voorbeeld moet zijn van deze zelfbenoemde ‘open 
houding’, dan kan het beleidsakkoord wat ons betreft linea recta de prullenmand in, want die 
beantwoording is van een bedroevend, defensief niveau. 
 
Raadsfracties zouden vaker hun oor te luister moeten leggen bij de burger. Onze fractie neemt 
daartoe al jarenlang het voortouw, maar als u op deze manier met dit soort initiatieven omgaat, 
zorgt u ervoor dat kloof tussen burger en bestuur alleen maar groter wordt. 
 
Geen respect 
Sterker nog, met deze beantwoording uit u geen enkel respect voor de vragen en zorgen die leven 
bij de bewoners van de sloopwoningen. U neemt hiervoor op dit moment geen enkele 
verantwoordelijkheid en legt heel de verantwoordelijkheid voor dit proces neer bij JOOST. Dat is 
niet redelijk en ook niet fair, niet naar de bewoners en ook niet naar JOOST. 
 

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
 
 
Eric van den Broek, 
Fractievoorzitter 


