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Boxtel, 18 mei 2021 
 
Betreft: Rapport ‘Waarom slopen we karakteristieke Boxtelse straten?’ 
 
 
Geachte leden van de directie, geachte heer Dekker, 
 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Enkele weken geleden hoorden wij bij onze fractie steeds vaker van de renovatie- en 
sloopplannen in enkele straten in Breukelen (en overigens ook in andere wijken). Nadat u 
eind maart een brief stuurde aan onder meer de huurders in de Van Hornstraat, Jan van 
Brabantsstraat en Hertogenstraat, besloten wij deze maand zelf onderzoek te doen onder 
bewoners van de straten die te maken krijgen met de sloopplannen van uw organisatie. 
 
Vragen aan College van B&W 
Zoals u weet stelden wij ook al vragen aan de Gemeente. Wij wilden graag van de 
Gemeente weten of er al concrete vergunningaanvragen binnen waren en/of de plannen 
van uw organisatie al besproken waren met het College van B&W. Op basis daarvan heeft 
u aangeboden een gesprek te organiseren en dat gesprek zal plaatsvinden op donderdag 
20 mei aanstaande. 
 
Enquête 
Op 6 en 8 mei hebben wij een enquête afgenomen bij bewoners van de Hertogenstraat en 
de Jan van Brabantstraat. Ook de bewoners van de twee woningen aan de Van Hornstraat 
hebben wij benaderd, maar die troffen wij op beide dagen niet thuis aan. 
 
De enquête had als doel om van bewoners zelf terug te horen wat hun mening is over de 
gepresenteerde plannen van uw organisatie en het doorlopen proces tot nu toe. In 
bijgaande rapportage met de titel ‘Waarom slopen we karakteristieke Boxtelse straten?’ 
treft u de uitkomsten van die enquête. 
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Bespreken enquête-resultaten 
Graag zouden wij de enquete-resultaten met u bespreken in onze afspraak van 20 mei 
aanstaande. In de rapportage zijn tevens de punten beschreven die bewoners ons hebben 
meegegeven om met u te bespreken. Hopelijk kunnen we daar in onze afspraak ook al 
even bij stil staan. 
 
Verzoek om schriftelijke reactie 
Daarnaast zouden wij graag een schriftelijke reactie van u willen op de inhoud van deze 
rapportage en de Conclusies en Aanbevelingen (hoofdstuk 4 van de rapportage). 
 
Wij hebben de rapportage ook voorgelegd aan de Gemeente Boxtel, met een aantal 
zogenaamde Artikel 37-vragen. Voor uw informatie zenden wij dat betreffende schrijven 
ook mee. 

 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd en zien 
uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
 
Eric van den Broek, 
Fractievoorzitter 


