
UITKOMST  BUURTENQUÊTE 
SELISSENWAL 

 
De SP heeft een tijdje geleden een buurtenquête in jullie wijk gehouden. Door 
middel van dit pamflet willen wij bewoners informeren over wat wij met jullie 
opmerkingen gedaan hebben en wat dat heeft opgeleverd. 
 
BEL BIJ KLACHTEN HET NIEUW SERVICEPUNT OPENBARE RUIMTE  
Mede op verzoek van de SP is het Servicepunt Openbare Ruimte weer in het leven 
geroepen. Dit betekent dat klachten en meldingen van burgers op een betere 
manier afgehandeld kunnen worden dan voorheen. Ook wordt een app ontwikkeld 
waarop burgers klachten of meldingen kunnen doorgeven, maar ook op hun 
mobiele telefoon kunnen volgen wanneer de klacht door de gemeente is afgedaan. 
Wij roepen bewoners op om hun klachten over de staat en het onderhoud van de 
openbare ruimte (o.a. overlast van bomen, te weinig parkeerplaatsen, 
verkeersonveiligheid, hondenpoep, wateroverlast, onkruid, rommel, slechte staat 
van stoepen en wegen) te melden bij: 
Servicepunt Openbare Ruimte: tijdens kantooruren (0411) 655944; 
spoedmeldingen buiten openingstijden (0411) 655911 (beller wordt 
doorgeschakeld naar storingsdienst). 
 
OVERLASTSITUATIE VAN BEEKSTRAAT-BANIER 
Per brief hebben wij het gemeentebestuur gevraagd om een einde te maken aan 
de jarenlange overlast (drugs, rommel, herrie, hard rijden) van jongeren bij de Van 
Beekstraat en Banier. Het college van B. en W. antwoordde dat de overlast 
aangepakt wordt via een speciale aanpak waarbij overleg plaatsvindt tussen 
instanties en de jongeren. Dat leidde in eerste instantie tot minder overlast, maar in 
de zomer is het weer een keer uit de hand gelopen. Daarna werd het weer veel 
rustiger. Wij houden dit goed in de gaten en adviseren bewoners bij terugkerende 
overlast toch de politie te blijven bellen. 
Bij ernstige overlastsituaties, vermoedens van een drugspand: 
Bel de politie: 0900-8844. Die neemt vervolgens contact op met de gemeente. 
Bij strafbare feiten: bel de politie. Er kan besproken worden of anoniem 
aangifte gedaan wordt. Ook is het mogelijk om “Misdaad Anoniem” te bellen, 
0800-7000. 
 
VERKEERSONVEILIGHEID BAANDERHERENWEG 
Ook hebben we aan het college gevraagd om een einde te maken aan de onveilige 
situatie voor de fietsers op de Baanderherenweg tussen de rotonde en de St. 
Severusstraat. Dat komt omdat de weg te smal is en fietsers in de knel kunnen 
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komen als ze voorbijgereden worden door auto's. Ook uitrijdende geparkeerde 
auto's kunnen voor een gevaarlijke situatie zorgen. Het gemeentebestuur heeft 
toegezegd onderzoek te doen naar maatregelen om de situatie te verbeteren. 
 
ONDERHOUD EN NIEUWE SPEELPLEKKEN 
Veel opmerkingen hebben we gekregen over onderhoud en vernieuwing van 
bestaande speelplekken en de wens voor nieuwe speelvoorzieningen onder andere 
op het Gildenhof en in de St. Willibrordstraat. De SP heeft hierover een brief 
geschreven aan het gemeentebestuur. Momenteel wordt er hard gewerkt om het 
Speelruimteplan te actualiseren. Onze wethouder, Eric van den Broek, heeft 
toegezegd dat wensen van bewoners daarbij worden betrokken.  
Geef uw wensen door aan wethouder Van den Broek: telefoon 06 53316731, 
e-mail ebr@boxtel.nl.  
 
DUIDELIJKHEID OVER BRANDGANGEN 
Bij navraag blijkt dat brandgangen van huurwoningen van Sint Joseph bijna altijd 
eigendom zijn van de Woonstichting. De huurders hebben volgens de Algemene 
Voorwaarden de verplichting om het achterpad vrij toegankelijk te houden en 
moeten zorgen dat de brandgang schoon blijft, dus onkruidvrij. Bij onenigheid met 
de buren over onkruid, rommel en spullen in de brandgangen moeten huurders dat 
onderling proberen op te lossen.  
Lukt dat niet, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen: 655899 of e-mail 
buurtbemiddelingboxtel@contourdetwern.nl.  
Als dat ook niet tot een oplossing leidt, kunnen huurders contact opnemen 
met St. Joseph: 659100. Dat kan ook als u betere verlichting wilt. 
 
MEER TE BELEVEN VOOR JONGEREN? 
Regelmatig kregen we de opmerking dat er voor jongeren te weinig te beleven is in 
Boxtel. De SP heeft dit ter harte genomen en heeft in de zomerperiode contacten 
gelegd met verschillende jongerengroepen. Hun wensen en opmerkingen hebben 
wij doorgegeven aan het college van B. en W.. Als gevolg daarvan gaat 
jongerencentrum B-Town meer open op de tijdstippen dat de jongeren daar 
behoefte aan hebben. Bovendien wordt er een extra ruimte beschikbaar gesteld. 
Ook gaan jongerenwerkers samen met de jongeren bekijken welke ideeën en 
voorstellen haalbaar zijn. Dat is een eerste stap in de goede richting. 
 
HEBT U GOEDE IDEEËN: SCHAKEL DE WIJKMAKELAAR IN 
Hebt u ideeën om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten en zelf met bewoners de 
handen uit de mouwen te steken, bijvoorbeeld een initiatief op sociaal gebied of om  
meer parkeerplaatsen te realiseren, neem dan contact op met uw wijkmakelaar: 
Werner van der Velden, tel.  (0411) 655262 of 06-37003141, of mail 
w.vd.velden@mijngemeentedichtbij.nl.  
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