
UITKOMST BUURTENQUÊTE 
BOXTEL-OOST 2 

 
De SP heeft onlangs een buurtenquête gehouden in het gedeelte van Boxtel-Oost dat 
begrensd wordt door de straten Europalaan, R. Schumannlaan en Hobbendonkseweg 
(inclusief Oosterpad).  
We hebben in totaal 400 formulieren opgehaald. Er is gevraagd naar wat er goed gaat in 
de straat/buurt en wat er niet goed gaat, wat er beter kan. 
Door middel van dit pamflet willen wij jullie laten weten wat er uit gekomen is en wat jullie 
zelf kunnen ondernemen om de leefbaarheid te vergroten.  
 

TEVREDENHEID, MAAR OOK BUURTERGERNISSEN 

In zijn algemeenheid is ongeveer 90% van de bewoners tevreden met het wonen en leven 
in hun straat en buurt.  
Mensen hebben ook een aantal buurtergernissen gemeld. Deze zijn onder te verdelen in 
algemene buurtergernissen die in veel straten genoemd worden en specifieke ergernissen 
die voor één of enkele straten gelden. 
 

ALGEMENE BUURTERGERNISSEN 

Genoemd worden de volgende ergernissen en dingen die beter kunnen: 
hondenpoep, onkruid en oneffenheden op stoepen, gebrekkig onderhoud groen, overlast 
van bomen (wortelgroei, plakspul op auto's), voortuintjes die niet (goed) worden 
bijgehouden, te weinig parkeerplaatsen, het ontbreken van bladkorven en overlast van de 
eikenprocessierups. 
 

SPECIFIEKE BUURTERGERNISSEN 

We hebben flink wat klachten genoteerd over te hard rijden op de Hobbendonkseweg, 
Europalaan, Mozartlaan en Sweelincklaan.  
Jeugdoverlast wordt vooral genoemd door bewoners van de Hobbendonkseweg 
(generatietuin, JOP en parkje). Wellicht is de overlast (drugs, geluidsoverlast) bij de 
generatietuin verminderd na plaatsing van verbodsborden voor de periode van 10.00-
06.00 uur. Ook bewoners van het Oosterpad zeggen jeugdoverlast te ervaren vanwege 
het rijden van brommers over de stoep en het houden van avondlijke races 'rond het 
parkje' door quads en brommers.  
Wateroverlast na stevige buien wordt gemeld in de volgende straten: Hobbendonkseweg, 
Monteverdi-, Corelli- en Vivaldistaat en Oosterpad.  
In de Purcellstraat klagen mensen over auto's en bezorgbusjes die vanaf het Apollopad 
langs het speeltuintje over het gras hun 'autovrije' straat inrijden. 
Er wordt afval gedumpt over het hek van de voormalige Beemdenschool. 
Het fietspad langs de Jumbo en Aldi wordt vanwege de grote geparkeerde vrachtwagens 
als onveilig aangemerkt.  
Bewoners aan het Apollopad, waar ook een speeltuintje is, zeggen in de stank te zitten 
vanwege de hondenuitlaatzone, waarbij geen plicht geldt om de hondenpoep op te ruimen. 
In de Monteverdistraat wordt geklaagd over overlast van arbeidsmigranten. 
 
                                                                                                                         z.o.z.  
 



 
WENSEN BUURTBEWONERS 

Buurtbewoners hebben de volgende wensen aan ons doorgegeven: 
Meer handhaving van politie en boa's in de wijk. 
Een jeu de boules-baantje bij het speelveld in de Puccinistraat. 
Verkeersremmers op de Hobbendonkseweg. 
Beter onderhoud van groen en stoepen. 
Plaatsing van meer bladkorven. 
Meer activiteiten en eigen honk voor de jeugd. 
Oplossen wateroverlast. 
Aanpakken eikenprocessierups. 
Aanleg speelplekken en aanpassing bestaande speelplekken. 
Opheffen hondenuitlaatzone langs het Apollopad en aanleg hondentoilet tegen het hek 
van de oude Beemdenschool. 
 
WAT HEEFT DE SP GEDAAN? 

De SP heeft de klachten en wensen van bewoners doorgegeven aan de gemeente. 
Mede dankzij de inzet van de SP Hulpdienst heeft Joost een ernstig en langdurig 
schimmelprobleem in een huurwoning eindelijk opgelost. 
Ook hebben we gepleit voor meer bladkorven, onder andere in de wijk Oost.  
We hebben in een pamflet de omwonenden van de voormalige Beemdenschool 
geïnformeerd over de stand van zaken van de woningbouwplannen op die locatie. 
Naar aanleiding van individuele klachten hebben wij vragen gesteld aan de gemeente, 
hetgeen geleid heeft tot oplossingen en/of meer duidelijkheid. Dit werd door betrokken 
bewoners zeer gewaardeerd. 
 

WAT KUNNEN BEWONERS ZELF DOEN? 

Hebt u goede ideeën om de leefbaarheid in uw straat/buurt te vergroten, bijvoorbeeld een 
initiatief op sociaal gebied of voor een speelplek of hondentoilet, of voor nestkasten tegen 
de eikenprocessierups, neem dan (het liefst met meerdere buurtbewoners) contact op met 
wijkmakelaar Hans Mols: 0411-655256 of  
06-37708243, of mail h.mols@mijngemeentedichtbij.nl.  
 
Overlast door wortelgroei, losliggende stoeptegels, opmerkingen over onderhoud van het 
groen, kapotte straatverlichting, wateroverlast? Meld het bij het nieuwe Servicepunt 
Openbare Werken. Ga naar de gemeentelijke website www.boxtel.nl, toets in: melding 
openbare ruimte. Dan kunt u de melding doorgeven via Fixi-website of Fixi-app.  
Binnen kantoortijden kunt u ook bellen: 0411-655944, bij spoedgevallen buiten kantoortijd: 
06-51296603. 
 
De twee wijkagenten voor Boxtel-Oost zijn Ad Cleijsen en Sven van Dijk. Zij zijn te 
bereiken via 0900-8844. Dit nummer kunt u ook bellen bij ernstige overlast, strafbare feiten  
en vermoedens van een drugspand. 
 
 
BEWAAR DIT PAMFLET                                     HET KAN U VAN PAS KOMEN 

http://www.boxtel.nl/
http://www.boxtel.nl/

