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Inleiding 

Het gaat niet goed met de wereld. Na jaren en jaren van asociaal liberaal beleid, beginnen er 
steeds meer scheuren te komen in onze beschaving. Een economische crisis die veroorzaakt is 
door het grote graaien, rijken die steeds rijker worden, een planeet die steeds verder wordt 
leeggeroofd en daar steeds vaker tegen in verzet lijkt te komen, en ga zo maar door.  
 
Maar ook in ons eigen land gaat het niet goed. De verzorgingsstaat, die door onze ouders en 
grootouders trots is opgebouwd, is verschrompeld tot een cultuur van ieder voor zich. 
Belangrijke verworvenheden zoals zorg, onderwijs en welzijn, gaan nog altijd gebukt onder het 
regime van de vrije markt en bezuiniging na bezuiniging. De SP verzet zich hiertegen, en 
probeert in de Europese commissie, de 2e kamer, in provinciale staten en gemeenteraden te 
pleiten voor een menswaardig, gelijkwaardig en solidair beleid. 
 
Hoewel sommigen anders willen doen geloven: de politiek is geen eenheidsworst. Er zijn echte 
verschillen, verschillen op allerlei gebieden. Zo zijn er verschillen in de toekomstvisie, zijn er 
verschillen in stijl van werken en zijn er soms verschillen tussen wat men zegt en wat men doet.  
 
Er zijn ook overeenkomsten tussen partijen. Er is geen enkele partij die zegt dat zij het slechte 
met u voorheeft. Allemaal zeggen zij dat zij het beste voor u willen. En allemaal zeggen zij dat 
zij u serieus nemen, dat uw mening betrokken moet worden bij de besluitvorming. Ook deze 
keer weer zal iets dergelijks in de verkiezingsprogramma’s van de partijen in Boxtel staan.  
 
Maar de werkelijkheid afgelopen jaren was in Boxtel een andere: vaak is inspraak en uw 
betrokkenheid door de coalitie van Balans, Combinatie95, PvdA/Groenlinks en Inbox onmogelijk 
gemaakt. En zijn er verkeerde keuzes gemaakt: het door proberen te drammen van een 
parkeerplaats op de vijver of boomgaard, het snelle ‘ja’ voor proefboringen naar schaliegas, de 
bedroevende inspraak bij de komst van het kV-station in Lennisheuvel, de keuze voor parkeren 
op de pastorietuin, het verkwanselen van woningbouwlocatie Oranjelaan in Liempde, de 
schandalige gang van zaken rondom de plannen onderwijshuisvesting, waar een 
onderzoeksrapport voor de raad werd achtergehouden, de gang van zaken rondom de verkoop 
van De Braken, waar sporters bijna De Braken uit hadden gemoeten en het voortdurend kiezen 
voor een budgetneutrale invulling van de WMO en het minimabeleid, waardoor een sociaal 
Boxtel op de tocht staat.  
 
Aan u de keuze of u de mooie beloftes weer gelooft, of dat u de praktijkervaring ook laat 
meewegen. 
 
Een sociaal Boxtel, waarin geluisterd wordt naar de burger heeft een sterke SP nodig. Daarom 
hebben wij uw steun (en Uw stem!) hard nodig. 
 

  



 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Boxtel   3 

Armoede/Sociale Zaken 

Armoede wordt vaak gezien als iets van ver weg. Van de derde wereld, of op zijn minst van 
achterstandswijken in grote steden. Dit is een misvatting, want zeker de afgelopen tijd komt 
armoede, echte wezenlijke armoede, steeds vaker voor, ook in Boxtel. Al tientallen jaren wordt 
er steeds verder bezuinigd op sociaal gebied, en van de regelingen en wetten die ons ooit zo’n 
sociaal land maakten, is steeds minder terug te vinden. De SP verzet zich tegen deze afbraak 
van de verzorgingsstaat, want wij zien duidelijk hoe groot de gevolgen zijn van het leven in 
armoede. Vooral kinderen die in armoede leven lopen ernstige achterstand op, waar zij de rest 
van hun leven tegen moeten vechten.  In Boxtel gaat het om zo’n 750 kinderen van 0-18 
jaar. Maar ook bij volwassenen en ouderen, leidt armoede tot sociale problemen en isolement. 
De vraag voor een ruimhartig armoedebeleid, is dus belangrijker dan ooit. 
 
Actiepunten: 

 Sociale uitvoering van de Participatiewet. 

 Kwetsbare groepen ontzien bij bezuinigingen. 

 Het principe van budgetneutraliteit moet losgelaten worden, zodat de gemeenteraad meer 
mogelijkheden krijgt om een sociaal beleid te voeren. 

 Kinderen en armoede dienen topprioriteit te zijn bij het maken van gemeentelijk beleid en er 
dient een integrale aanpak ontwikkelt te worden. 

 Uitvoering van de Participatiewet moet geen barrières opwerpen voor uitvoering van 
vrijwilligers- of mantelzorgtaken, maar dienen deze juist te bevorderen en stimuleren. 

 Goed en sociaal armoedebeleid, het minimabeleid wordt in stand gehouden op het huidige 
niveau. 

 Het wordt tijd dat er een nieuwe armoedenota komt. 

 Uitvoering Convenant Armoedebestrijding onder huishoudens met kinderen, dient voortgezet 
te worden.  

 Daartoe behoren ook de huishoudens die net boven het minimum zitten en hoge woonlasten 
hebben. 

 Verder stimuleren Netwerk Armoedebestrijding met speciale aandacht voor kinderen in 
armoede. 

 Stimuleren dat meer huishoudens met kinderen gebruik maken van het Welzijnsfonds. 

 Uitbreiding van het aantal kinderen dat meedoet aan projecten die maatschappelijke 
participatie willen bevorderen. 

 Uitbreiding Welzijnsfonds met schoolkosten van kinderen die naar het voortgezet onderwijs 
gaan. 

 Bestaande regelingen voor arme kinderen handhaven. 

 Extra aandacht voor bestrijding armoede onder 65-plussers. 

 Maatregelen voor ZZP’ers die in financiële problemen gekomen zijn. 

 Schuldhulpverleningsbeleid zoals in 2013 vastgelegd ook na 2016 voortzetten. 

 Niet-gebruik van sociale voorzieningen dient verder teruggedrongen te worden. 

 Waterschap De Dommel moet dezelfde kwijtscheldingsnorm voor de waterschapslasten 
hanteren als de gemeente doet voor haar heffingen. 

 Categoriale bijzondere bijstand  dient beschikbaar te blijven voor mensen met een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm. 

 Voorlichting moet nog beter en procedures eenvoudiger zodat de uitvoeringskosten omlaag 
gaan en er een barrière op aanvragen wordt weggenomen. 
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Zorg 

De vergrijzing in Nederland is in volle gang, en nergens wordt dat zo duidelijk als in de zorg. De 
kosten rijzen de pan uit, en dus gaan er vaak stemmen op om te bezuinigen en te privatiseren. 
Dat is misschien begrijpelijk, maar het leidt tot verschrikkelijke misstanden. Zorg is tenslotte iets 
van ons allemaal, en niet alleen voor rijken die zich een privékliniek kunnen veroorloven of voor 
mensen die toevallig veel familie en bekenden in de buurt hebben wonen. De SP strijdt voor 
solidariteit en gelijkwaardigheid in de zorg, met ziekenhuizen en huisartsen die dicht bij de 
mensen staan. Wij staan voor verzorgingshuizen waar het personeel tijd heeft om ook eens een 
praatje te maken, en niet op de vingers getikt wordt als ze een halve minuut te lang in een 
kamer zijn. Een zorgverzekeringsysteem wat verantwoordelijk en makkelijk te begrijpen is, 
zodat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun kosten worden vergoed als ze in de problemen 
komen. 
 
En vooral ook, een Wet Maatschappelijke Ondersteuning die mensen echt ondersteunt, en niet 
beperkt, zodat bijvoorbeeld mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, en 
ouderen de mogelijkheid gegeven wordt om thuis te blijven wonen met goede aanpassingen in 
hun woning.  
 
Gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, ‘wajongeren’ en alle thuiszorg uit 
de AWBZ (minus verpleging). Deze verschuiving van Rijk naar gemeente gaat gepaard met een 
flinke bezuiniging. Boxtel is te klein om zelfstandig uitvoering te geven aan deze verschuiving. 
Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze transitie zal de gemeente Boxtel gebruik  dienen 
te maken van samenwerkingsverbanden die al in de regio bestaan en deze verder moeten 
uitbreiden. 
 
Actiepunten: 

 Sociale uitvoering van de transitie AWBZ/WMO. 

 Het recht op jeugdzorg moet behouden blijven. 

 Bij uitvoering van WMO, Jeugdzorg en AWBZ dient behoud van kwaliteit en            
voorzieningen het voornaamste uitgangspunt te zijn, en zeker niet budgetneutraliteit! 

 Ondanks de regionale samenwerking op het gebied van Jeugdzorg en AWBZ dient de 
gemeente Boxtel voldoende beleidsvrijheid te hebben om lokale accenten te kunnen leggen. 

 Rijksgeld voor (jeugd)zorg moet geoormerkt worden. 

 Sociale uitvoering van de WMO dient gehandhaafd te blijven. 

 Geen marktwerking in de zorg. De gemeente moet de zorg zoveel mogelijk in eigen hand 
houden. 

 Aanbestedingen moeten zoveel als mogelijk vermeden worden. Een eventuele 
aanbesteding in de thuiszorg dient te gebeuren op basis van kwaliteit. 

 Geen bezuinigingen in de zorg door steeds goedkopere krachten in te zetten. 

 Mensen moeten de thuiszorg en middelen krijgen die ze nodig hebben. 

 Mantelzorgers en andere vrijwilligers in de zorg dienen voldoende ondersteund te worden. 

 Er is blijvende aandacht nodig voor de belangen van visueel gehandicapten, met name op 
het gebied van de bereikbaarheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen. In ieder 
geval dienen knelpunten opgelost te worden. 

 Het gemeentelijk gezondheidsbeleid moet met name gericht zijn op preventie en het 
terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen en dient derhalve vooral 
gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. 

 De gemeente blijft werk maken van een actief middelen-ontmoedigingsbeleid op het gebied 
van alcohol, roken en drugs en richt zich met name op het onderwijs en jongeren. 
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 De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl en probeert overgewicht aan te pakken. 

 Er komt een onderzoek naar de sportbehoefte en mogelijkheden van mensen met een 
beperking. 

 Geen gedwongen inzet van vrijwilligers en werkelozen met behoud van uitkering bij het 
uitvoeren van zorgtaken. 
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Kinderen/jongeren 

Het is voor volwassenen af en toe verbijsterend, hoe snel kinderen bepaalde 
vaardigheden en ideeën leren. Laat een jong kind een uur lang een tv-programma in een 
andere taal kijken, en meteen zal het woorden en zinsfrasen in die taal begrijpen en toepassen. 
En juist daarom is het van uitermate groot belang, dat we de ontwikkeling van onze kinderen 
geen duimbreed in de weg leggen, en zo veel mogelijk stimuleren, want een kind dat 
achterstanden oploopt, of dat nu is vanwege armoede, ziekte of andere zaken, zal voor de rest 
van zijn of haar leven harder meer moeite moeten doen om mee te komen met de rest. Een 
preventief jeugd- en jongerenbeleid zorgt ervoor dat emotionele, cognitieve of 
gedragsproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd en onschadelijk worden gemaakt. 
Daarbij moet de nadruk gelegd worden op jeugd die tot risicogroepen behoren, zoals kinderen 
met een beperking, allochtonen en kinderen uit arme gezinnen. 
 
Actiepunten: 

 Regelingen arme kinderen handhaven. 

 Extra maatregelen om de financiële positie van huishoudens met kinderen te verbeteren. 

 Investeren in het recht van elk kind om volwaardig aan de samenleving mee te kunnen 
doen. 

 Professionals bepalen welke (vervolg)zorg er nodig is voor kind, jongere en/of gezin. 

 Geen marktwerking in de jeugdzorg. 

 Het recht op jeugdzorg moet behouden blijven. 

 Rijksgeld voor jeugdzorg moet geoormerkt worden. 

 Blijven bevorderen van een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 Onderzoek naar en verbetering van de gezondheid van achterstandskinderen via een 
gericht pakket van de GGD. 

 Extra aandacht voor de gezondheid van (risico)jongeren, met name op het gebied van 
drank, drugs, roken en overgewicht; actie 'gezonde leefstijl'. 

 Onderzoek naar effectiviteit gemeentelijk drugsbeleid. 

 Jongerencentrum moet meer laagdrempelige jongerenactiviteiten organiseren. 

 De gemeente moet het mogelijk maken dat er meer evenementen voor jongeren worden 
georganiseerd. 

 Via een jeugdeffectrapportage dienen allerlei gemeentelijke maatregelen getoetst te worden 
op de effecten op kinderen/jongeren. 

 Plan van aanpak om de sociale, culturele en politieke participatie van kinderen/jongeren te 
vergroten. 

 Voldoende speelvoorzieningen in alle buurten en buurtkinderen beslissen mede welke 
speelvoorzieningen er komen (kinderkeurmerk). 

 Buurtsportwerk dient voortgezet te worden. 

 Alle beschikbare subsidieregelingen voor kinderen/jongeren dienen benut te worden; 
eventueel zelf fonds in het leven roepen. 

 Gerichte aanpak van probleemjongeren. 

 Meer personele capaciteit om schoolverzuim en leerlingenuitval terug te dringen. 

 Evaluatie en voortzetting uitvoering van het speelruimteplan, waarbij ontmoeting nog verder 
wordt gestimuleerd. 

 De gemeente moet deelname aan de nationale straatspeeldag blijven stimuleren. 

 Er moet voldoende betaalbare jongerenhuisvesting zijn. 
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Ouderen 

Ook in Boxtel zien we dat er op allerlei terreinen rekening moet worden gehouden met de 
toenemende vergrijzing. Op zo’n moment bezuinigen op de ouderenzorg, zoals het kabinet 
doet, is een hele slechte zaak, want juist ouderen verdienen onze steun en moeten erop 
kunnen vertrouwen dat ze zich ook in de latere jaren van hun leven kunnen blijven ontwikkelen 
en op hun eigen voorwaarden kunnen meedoen in de samenleving. Het is de plicht van de 
(lokale) overheid om hiervoor te zorgen, want nergens kunnen we zo van profiteren, als van de 
kennis, vaardigheden en ervaring van senioren.  
 
Nu door nieuwe wetgeving plaatsing in een verzorgingshuis steeds moeilijker wordt, worden 
zorgwoningen met zorg dichtbij en zorg in de wijk voor ouderen steeds belangrijker. 
 
Uitgangspunt van gemeentelijk beleid is dat burgers in een gemeente samen zorgen voor een 
leefbare gemeente. De gemeente stimuleert daarvoor burgerinitiatieven en betrekt de burgers 
van alle generaties bij hun gemeente of buurt. Daar past bij dat ouderen gezien worden als 
burgers die hun krachten kunnen en willen geven aan de leefbaarheid van de gemeente. 
Dergelijk beleid biedt ook de jeugd toekomst. Wat dit betreft is de ondervertegenwoordiging van 
juist jongeren, in bijvoorbeeld de Wmo-adviesraad, punt van aandacht. 
 
Actiepunten: 

 Maatregelen om armoede onder ouderen terug te dringen. Extra aandacht voor kwetsbare 
ouderen en oudere immigranten. 

 De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van bijzondere bijstand en 
bevordert optimaal gebruik daarvan via het Netwerk Armoedebeleid. 

 De gemeente zorgt ervoor dat stapeling van kosten voor de kwetsbare burger wordt 
voorkomen.  

 Goede zorg en welzijn dienen onder de WMO gegarandeerd te blijven. 

 Een samenhangend beleid-aanbod voor de ouderengezondheidszorg en aandacht voor 
preventie op alle terreinen. Hiervoor zoekt de gemeente actief de samenwerking met 
sportverenigingen, welzijns- en ouderenorganisaties. 

 Algemene ondersteuning en stimulering van ouderen om ze zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten functioneren. 

 Er moet een visie op ouderenhuisvesting komen. 

 De gemeente stelt alles in het werk voor voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen 
voor ouderen,  waaronder voldoende woningen die tegemoetkomen aan de specifieke 
wensen/mogelijkheden van ouderen.  

 Daarnaast biedt de gemeente faciliteiten en advisering voor een zo lang mogelijk verblijf in 
eigen woning. 

 Ouderen worden gestimuleerd ‘om mee te blijven doen’ en de gemeente garandeert zorg en 
ondersteuning, met name ook ten aanzien van het transitiebeleid. Nodig is voldoende en 
adequate scholing, facilitering en ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals en dit samen met elkaar. 

 Levensloopbestendig (ver)bouwen zodat ouderen langer verantwoord thuis kunnen blijven 
wonen, het liefst in hun eigen omgeving. 

 Meer gedifferentieerd bouwen, met name meer zorgwoningen. 

 Vergroten van ouderenparticipatie aan de Boxtelse samenleving, onder meer door meer 
faciliteiten voor ouderen die zich als vrijwilliger maatschappelijk inzetten. 
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 Aanpak eenzaamheid en ouderenmishandeling dient voortgezet te worden. 

 De gemeente moet invloed uitoefenen op het betaalbaar houden van ouderenactiviteiten. 

 Goed en betaalbaar buurtbusnetwerk met betere opstapmogelijkheden, met onder andere 
een directe verbinding met het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

 Zorgen voor een verkeersveilige woonomgeving bij ouderencomplexen. 

 Toegankelijkheid van de openbare ruimte verbeteren, onder andere door het opknappen van 
trottoirs en voetpaden. 
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Onderwijs 

Onderwijs is een zeer belangrijk onderwerp, want de ontwikkeling van mensen is een 
voorwaarde om goed in de maatschappij mee te kunnen doen, zowel voor onze jeugd, als in het 
kader van de volwasseneducatie.  
 
Toch zien we dat het onderwijs er slecht aan toe is. Na decennia van bezuinigingen zijn scholen 
chronisch onderbezet, en is er een cultuur ontstaan waar eerst naar het geld wordt gekeken, en 
daarna pas naar wat het beste is voor de leerlingen of het personeel.  
 
De SP is voorstander van kleinschalige scholen met kleinere klassen op wijkniveau en minder 
bureaucratie. Op die manier hebben leraren en de rest van het personeel hun handen vrij om 
hun leerlingen echt te leren kennen, en dat voorkomt problemen in de ontwikkeling van die 
leerlingen. 
 
Daarnaast vinden wij dat elke school in Boxtel uit moet gaan van een Brede Scholenfunctie, 
zodat scholen ook een echte wijkfunctie krijgen. 
 
En scholen moeten goed bereikbaar zijn, als middelpunt in de wijk, maar ook de faciliteiten 
daaromheen, zoals het leerlingenvervoer. 
 
Actiepunten: 

 De gemeente moet er naar streven om het gevarieerde onderwijsaanbod te handhaven. 

 De regels rondom het leerlingenvervoer moeten beter. Bij een afwijzing van het 
leerlingenververvoer per taxibus moet de gemeente kunnen aantonen dat een leerling 
zelfstandig of met begeleiding gebruik kan maken van een fiets- of 
openbaarvervoersvoorziening. 

 Er dient een platform van ouders te komen dat de gemeente adviseert over de inhoud en 
procedure van het leerlingenvervoer. 

 De verordening leerlingenvervoer moet aangepast worden, onder andere op het punt van 
maximaal gehanteerde reistijd van 4 uur per dag voor ouders. 

 Bevorderen van een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 Het beleid moet er vooral op gericht zijn om onderwijsachterstanden terug te dringen (taal- 
en leerachterstanden). 

 Meer verslavingsprojecten in basis- en voortgezet onderwijs. 

 Schuldpreventie dient al in het basisonderwijs aan de orde te komen. 

 Er is een inhaalslag nodig om het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen. 

 Continueren verzuimspreekuur JRL en VMBO. 

 Meer huisbezoeken om leerlingenuitval efficiënter te bestrijden. 

 Er moet een schoolmaatschappelijk werker komen voor de basisscholen. 

 Bij vroeg- en voorschoolse educatie moet de deelname van risicogroepen verhoogd worden. 

 De Prinses Amaliaschool moet in samenwerking met onderwijs en ouders een gemengde 
school worden. 

 Veilige fiets- en wandelroutes bij scholen. 

 De gemeente gaat samen met bedrijfsleven en instellingen laaggeletterdheid terugdringen. 

 Preventieve schoollogopedie dient gehandhaafd te worden. 

 Greentech Campus en Green engineering stimuleren, het creëren van een kennisbank voor 
gemeente, ondernemers en onderwijs. 
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Samen leven 

Solidariteit tussen mensen, is al jaren lang een van onze belangrijkste pijlers. Dit is een waarde 
die voor alle beleidsterreinen belangrijk is,  
 
Iedereen, ongeacht afkomst, heeft recht op een volwaardige deelname aan de samenleving. 
Veel allochtonen voelen zich de laatste jaren steeds minder welkom in Nederland en dus ook in 
Boxtel.  
 
Wederzijds respect en begrip kan binnen de samenleving gestimuleerd worden door onder 
meer te zorgen voor meer ontmoetingsplekken waar mensen van verschillende afkomst direct 
met elkaar om kunnen gaan. 
 
Alleen zo kunnen autochtonen en allochtonen samen werken aan een samenleving waarin 
conflicten verdwijnen, en waar onze verschillen toch niet zo groot blijken te zijn, als we dachten. 
 
Actiepunten: 

 Terugdringen armoede onder allochtonen. 

 Tegengaan van te grote concentraties minderheden in bepaalde buurten. 

 Plan van aanpak om allochtone (en autochtone) jongeren meer kansen te geven op de 
Boxtelse arbeidsmarkt. 

 Terugdringen van het relatief grote aantal allochtone schoolverzuimers en vroegtijdige 
schoolverlaters. 

 Afspraken met Sint Joseph en scholen om spreiding te faciliteren. 

 Stimulering van projecten waarin wijkbewoners samen activiteiten ontwikkelen. 

 Zodanige indeling van de openbare ruimte (onder andere ontmoetingsplekken) dat 
wijkbewoners elkaar ongedwongen ontmoeten. 

 Stimuleren dat allochtonen ouders meer betrokken raken bij het onderwijs en de school van 
hun kinderen. 

 Coaching moeilijke jongeren en kleine overlast aanpakken met positieve projecten. 

 Gezondheids- en opvoedingsondersteuning aan allochtonen verbeteren. 

 De sociale kaart van Boxtel moet meer bekendheid krijgen bij de allochtone gemeenschap. 
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Wonen en leefbare wijken 

Te vaak zien we dat goedkope woningen niet goed worden onderhouden. Door hierop te 
bezuinigen, ontstaat veel weerstand bij mensen, die vervolgens in een woud van regels en 
beleid terechtkomen als ze aan de bel trekken. Als de woning dan eindelijk aan de beurt is, is 
het achterstallig onderhoud veel te ver opgelopen. Dit is onder meer het gevolg van de 
marktwerking, waar nu ook onze volkshuisvesting aan overgeleverd is.  
 
Door invoering van de liberalisatiegrens en de inkomensafhankelijke huurverhoging is voor veel 
mensen een huurwoning niet meer betaalbaar. 
 
Mensen met een laag inkomen worden vaak de dupe van een asociaal beleid. Landelijk moet er 
een discussie worden gestart om de bevoegdheden van de plaatselijke overheid groter te 
maken. Zo kan de gemeente zelf bepalen wat er op hun grond gebouwd wordt en kan er 
eindelijk weer naar behoefte worden gebouwd. Dit zal tot gevolg hebben dat de wachtlijsten 
voor starters en ouderenwoningen korter worden en mensen niet noodgedwongen naar een 
andere gemeente hoeven te verhuizen.  
 
Maar het is ook belangrijk dat wijken evenwichtig en divers gebouwd worden, met zowel koop 
als huur, jong en oud, gezin en alleenstaande, allochtoon en autochtoon. Met voldoende 
voorzieningen en veel ontmoetingsplekken. Kortom, wijken waar je in leeft, niet alleen waar je 
woont.  
 
Actiepunten: 

 Streven is 400 betaalbare sociale huurwoningen in de komende 4 jaar. 

 Gemeente maakt prestatieafspraken met Sint Joseph over allerlei huisvestingszaken, maar 
ook over de woonomgeving en energiebesparing. Deze afspraken worden ter bekrachtiging 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 Gemeente moet in de prestatieafspraken ook inzetten op een lagere huurstijging dan het 
wettelijk maximum, dan wel het binden van de huurverhoging aan een maximale huurquote. 

 Sloop en verkoop van huurwoningen worden aan banden gelegd, de voorraad sociale 
huurwoningen moet op peil blijven. 

 (Duurdere) huurwoningen worden hooguit verkocht als maatschappelijk gebonden 
eigendom. 

 Relatief goedkope woningen worden niet verkocht. 

 Corporatiewoningen die langer dan een half jaar te koop staan, moeten terug in de verhuur. 

 De SP is voorstander van gemengde wijken met een mix van huur en koop en goedkope en 
dure woningen.  

 Voorkomen dat er te grote concentraties minderheden in bepaalde buurten ontstaan. 

 Er moet een visie komen voor de ouderenhuisvesting, met name voor zorgwoningen. 

 Het groot onderhoud van huurwoningen door Sint Joseph en particuliere verhuurders dient 
verbeterd te worden. 

 Bij nieuwbouw moet minstens 40% in de sociale huursector en sociale koopsector gebouwd 
worden. 

 Bestaande woningvoorraad zodanig aanpassen dat er voldoende adequate en betaalbare 
huur- en koopwoningen beschikbaar blijven en komen voor starters, senioren en specifieke 
doelgroepen zoals bijvoorbeeld gehandicapten en dit vastleggen in het prestatiecontract 
tussen gemeente en St. Joseph. 
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 Gemeente blijft investeren in wijkverbetering, met actieve inbreng en betrokkenheid van 
bewoners. 

 De gemeente kan overwegen om bouwgrond goedkoop te verkopen aan Sint Joseph 
teneinde sociale woningbouw mogelijk te maken. 

 Bij nieuwbouwinfrastructuur dient tenminste één van de trottoirs goed begaanbaar te zijn 
voor mensen met een rolstoel/rollator, of zij die slecht ter been zijn. 

 Zoveel mogelijk levensloopbestendig bouwen; meer zorg- en aangepaste woningen. 

 Zo min mogelijk woningen slopen en terughoudendheid bij het verkopen van huurwoningen; 
bij sloop moeten betaalbare woningen teruggebouwd worden. 

 Voortzetten startersleningen. 

 Bevorderen van regelingen van collectief-particulier opdrachtgeverschap, koopgarantie en 
het opzetten van kopersverenigingen. 

 Mogelijkheden ontwikkeling woningbouw Selissen onderzoeken. 

 Herstructurering van oudere wijken voorkomt verval en problemen. 

 Gemeenschapshuizen moeten de huiskamers van de wijken zijn, waarbij alle 
bevolkingsgroepen zich thuisvoelen; uitvoering van actieplannen. 

 In alle wijken en kernen dienen voldoende voorzieningen te zijn. 

 Hondenuitlaatbeleid dient geëvalueerd te worden met buurtverenigingen en buurtbewoners. 

 Het goed begaanbaar maken van stoepen en voetpaden moet een aandachtspunt blijven. 

 Versterking van het buurtgevoel door bewoners actief te betrekken bij bijvoorbeeld het 
onderhoud van hun woningen. 

 Verder uitvoeren van het Speelruimteplan, waaronder renovatie van 20 á 30 speelplekken. 

 Het betrekken van bewoners uit de buurt bij de evaluatie van speelplekken. 

 Oog hebben voor initiatieven uit de buurt, ten aanzien van het zelf inrichten van 
speelplekken. 

 Voldoende speelvoorzieningen in bestaande en nieuwe wijken. 

 Meer ontmoetings- en speelplekken zorgen er voor dat buurtbewoners meer contact met 
elkaar krijgen. 

 Alle woonwijken moeten 30 km zone worden en verboden worden voor doorgaand 
vrachtverkeer. Er moet meer gehandhaafd worden op het verbod op doorgaand 
vrachtverkeer door buurten,. 

 Er moet een goede verkeerscirculatie en ontsluiting van de wijk In Goede Aarde komen. 
Hiermee moet ook rekening worden gehouden bij de verdere ontwikkeling van de school in 
MIGA. 

 In de Stationsbuurt moet een oplossing komen voor de verkeers- en parkeerproblemen; 
tevens dienen hier hondenuitlaatplaatsen en meer speelvoorzieningen voor kinderen te 
komen. 

 De gemeente biedt verzet tegen verdere uitbreiding van het aantal vluchten vanaf 
Eindhoven Airport om de geluidsoverlast voor Boxtelse wijken te beperken. 
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Economie en werkgelegenheid 

Het lijkt af en toe wel, alsof men in Den Haag vergeten is dat mensen werken om te leven en 
niet andersom. Hoe kan het anders dat mensen gedwongen worden om langer door te werken, 
terwijl sociale verworvenheden zienderogen afbrokkelen? 
 
Wij zeggen: de economie is belangrijk om het algemeen belang te dienen. Duurzaamheid en 
vertrouwen moeten de economie stimuleren. Hier in Boxtel kunnen we dat ook stimuleren, door 
belangrijke economische dragers als toerisme en recreatie aan te boren, in combinatie met een 
aantrekkelijker centrum en een mooi buitengebied. Door projecten op te bouwen voor integratie, 
re-integratie en duurzaamheid, waar bedrijven aan mee kunnen doen zodat ook kwetsbare 
groepen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kortom, door maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. 
 
Actiepunten: 

 Sociale werkplaats moet openblijven. 

 Gemeente richt zich op arbeidsbemiddeling en eerlijke banen via gemeentelijke leer-
werkbedrijven. 

 Eerlijk werk voor eerlijk loon, dus geen werk onder het minimumloon. 

 Werk moet lonen, dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij sprake is van training of 
opleiding en uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk met arbeidscontract. 

 Geen verdringing van werk door gedwongen inzet van vrijwilligers en werkelozen in 
bijvoorbeeld de thuiszorg. 

 Verdere uitvoering van de Economische Visie. 

 Boxtel moet haar status als werkgelegenheidsgemeente verder uitbreiden. 

 Het beleid vooral richten op arbeids- en kennisintensieve, hoogwaardige en innovatieve 
bedrijvigheid. 

 Economisch hoogwaardige ontwikkeling van de spoorzone. 

 Er moet een plan van aanpak komen om jongeren voldoende stageplekken en banen aan te 
kunnen bieden, met extra aandacht voor kwetsbare jongeren, om de gevolgen van de 
economische crisis het hoofd te kunnen bieden. 

 Er moet meer ondersteuning komen voor startende ondernemers. 

 Een aantrekkelijk centrum (o.a. autoluwe markt) zorgt voor een economische impuls. 

 Stoppen met parkeerplannen Pastorietuin, maar zoeken naar spreiding van 
parkeergelegenheid in de randen van het centrum, zodat het hele centrum goed bereikbaar 
wordt. 

 Kwaliteit van het centrum en de cultuurhistorische as dienen in samenwerking met partners 
en het City Management verbeterd te worden. 

 Er moeten goede winkelvoorzieningen zijn in het centrum, maar ook in de wijken en kernen. 

 Oplossen problematiek leegstand winkels in Stationsstraat en centrum. 

 Het stimuleren van kleinschalig toerisme is goed voor de Boxtelse economie. 

 Er moeten meer verblijfsmogelijkheden komen om toeristen aan Boxtel te verbinden. 

 Ecologie in het buitengebied hoeft niet ten koste te gaan van de economie, maar kan deze 
juist versterken. 

 Het Groene Woud dient verder ontwikkeld te worden. 
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 De gemeente moet een onderzoek doen naar maatschappelijk nuttig werk dat blijft liggen en 
een plan van aanpak maken waardoor mensen uit de bijstand een reguliere fulltime baan 
kunnen krijgen tegen minimaal het minimumloon. 

 De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en kwetsbare groepen als 
gehandicapten en allochtonen in dienst nemen. 

 Reïntegratie dient op een verantwoorde en ruimhartige manier plaats te vinden. 

 De sociale werkvoorziening moet vooral sociaal blijven; de gemeente schakelt bij bepaalde 
werkzaamheden bij voorkeur de WSD in. 

 Het bedrijfsleven moet laaggeletterdheid onder hun werknemers terugdringen. 

 Het bedrijventerrein dient duurzaam ingericht te worden en bedrijven moeten duurzaam 
werken. 

 Stimuleren Green Campus, het creëren van een kennisbank voor gemeente, ondernemers 
en onderwijs. 

 Waar mogelijk dient de wijkeconomie versterkt te worden. 

 Bevorderen van verplaatsing van autobedrijven uit de kom. 
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Duurzaamheid 

Zeker in een landelijke gelegen gemeente als Boxtel, zie je overal het belang van 
duurzame natuur en landbouw. Boxtel kende al jaren een traditie van een duurzaam en groen 
gezicht. Samen met partners zijn de afgelopen jaren tevens belangrijke stappen gezet in het 
aantrekkelijker maken van het buitengebied. 
 
Dat duurzame gezicht is in de afgelopen periode echter danig op de proef gesteld. Met name 
het snelle toehappen door het toenmalige college op het toestaan van proefboringen naar 
schaliegas, heeft het groene karakter van onze gemeente geen goed gedaan. 
 
Actiepunten: 

 Er moet een duurzaam klimaat/energiebeleid ontwikkeld worden. 

 Er wordt niet geboord naar Schaliegas in Boxtel. Schaliegas is niet geschikt als transitie 
brandstof. Buiten de schade die het boren aan omgeving en milieu kan aanbrengen 
vertraagt het de ontwikkeling van meer duurzame energiebronnen. 

 Woningen, gebouwen en bedrijven dienen energiearm, dan wel energieneutraal gebouwd te 
worden. 

 Meer gebruik maken van zonne-energie, energie uit biomassa en kleinschalige windenergie. 

 Stimuleren Energie coöperatie Boxtel. 

 Renoveren/groot onderhoud van woningen is klimaat vriendelijker dan slopen. 

 Oudere huurwoningen moeten beter geïsoleerd worden en Sint Joseph en de particuliere 
verhuurders moeten hun woningen beter onderhouden. 

 De gemeente maakt een actieplan om de fijnstofproblematiek aan te pakken. 

 Het vooruitstrevende Boxtelse groene beleid op het gebied van natuur en milieu dient weer 
verder voortgezet te worden. 

 Ontwikkelen van diverse ecologische verbindingszones. 

 De ontwikkeling van het Groene Woud dient voortgezet te worden. 

 In het kader van efficiënt ruimtegebruik dient vooral gestreefd te worden naar revitalisering, 
herstructurering en verdichting van woonwijken en bedrijventerreinen. 

 Gemeenten en instellingen zorgen voor een betere milieu- en natuureducatie. Denk hierbij 
ook aan Green Tech. 

 De gemeente moet met name de bedrijven stimuleren die de stap naar de verbrede 
landbouw willen zetten. 

 Meer inschakelen van agrariërs bij het beheer van natuur en landschap. 

 Samen met organisaties en boeren moeten plannen ontwikkeld worden voor een duurzame 
toekomst van de gehele landbouwsector. 

 De ontwikkeling van recreatie en kleinschalig toerisme mag niet ten koste gaan van natuur 
en landschap. 

 Langdurige ontwikkeling en investering in het Groene Woud. Uitvoeren van plannen zoals 
plan Geelders. 

 Uitvoering projecten Landschap van Allure. 
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Sport, cultuur en recreatie/toerisme 

Sociale duurzaamheid en leefbaarheid zijn van uitermate hoog belang bij het leefgenot van 
mensen. Een van de manieren om dat te stimuleren, zijn een goed en levend verenigingsleven, 
waar iedereen zich thuis voelt en wat voor iedereen toegankelijk is.  
 
Sport, cultuur en recreatie zijn daar belangrijke waarden in. Door samen te sporten, recreëren 
en van cultuur te genieten, leer je elkaar pas echt kennen. Activiteiten en deelnemen aan het 
verenigingsleven moet wat de SP betreft laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn. 
 
Actiepunten: 

 Geen bezuinigingen op bibliotheek, muziekonderwijs en culturele voorzieningen. 

 De bibliotheek moet toekomstbestendig gemaakt worden. 

 Het gemeentelijk beleid dient er op gericht te zijn dat ook achterstandsgroepen kunnen 
deelnemen aan sport, recreatie en cultuur. 

 Sportstimulering en het project buurtsport (BOS) dienen voor langere tijd veilig gesteld te 
worden. 

 Sporten moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar gemaakt worden. 

 Er komt in 2014 een onderzoek naar de behoefte aan kunstgras bij alle Boxtelse 
sportverenigingen, waarbij uitgangspunt is dat elke verenigingen wordt beoordeeld naar 
objectieve behoefte en criteria op basis van de richtlijn van de betreffende sportbonden. Op 
basis van dit onderzoek wordt beleid bijgesteld en geconcretiseerd. 

 De gemeente moet onderzoek (laten) doen naar de sportbehoefte van gehandicapten. 

 Er moet een beleidsvisie komen over vrijwilligerswerk in de sport. 

 Cultuureducatie op scholen moet voortgezet worden. 

 Gemeenschapshuizen organiseren meer sociaal-culturele activiteiten. 

 Instandhouding van laagdrempelig toegankelijke voorzieningen van (digitale) informatie aan 
burgers, zoals bibliotheek, Servicepunt Liempde en UIT-punt. 

 De bibliotheek moet laagdrempelig en betaalbaar blijven en extra aandacht besteden aan 
achterstandskinderen. 

 Er dient een permanente expositieruimte voor kunstenaars te komen. 

 Het Boxtelse culturele en natuurlijke erfgoed dient gekoesterd te worden, daar past het 
parkeren op de Pastorietuin beslist niet in. 

 Er moet meer samenhang en coördinatie komen in het cultuurbeleid. 

 Het Duits Lijntje maakt onderdeel uit van de Boxtelse cultuurhistorie en moet behouden 
blijven, bijvoorbeeld via een recreatieve/toeristische bestemming. 

 Stimulering van kleinschalig toerisme, waardoor er ook meer overnachtingsmogelijkheden in 
Boxtel moeten komen. 

 De toeristische sector moet een samenhangend geheel worden, samen met partners zou de 
gemeente dat op moeten pakken. 

 Functies van park Molenwijk dienen versterkt te worden en er moet een kleinschalig 
openluchttheater komen. 

 Er moeten meer evenementen in Boxtel georganiseerd worden. 

 Initiatief van de Bazaar verdient ondersteuning. 

 Realiseren van het Boxtelse deel van het Brabantse wandelroutenetwerk. 

 VVV-functie versterken via het Toeristisch Platform Boxtel. 
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Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer 

Met het vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), was in 2008 al een 
belangrijke stap gedaan in de richting van het ontwikkelen van een infrastructuur die de tand 
des tijds kan weerstaan. Helaas is die exercitie in de afgelopen bestuursperiode weer 
overgedaan, waarbij verkeersplannen zijn geformuleerd die in lijn liggen met de uitkomsten van 
het GVVP.  
 
De onnodige geldverspillingen in extra onderzoek en ambtelijke kosten ten spijt, is er nu 
eindelijk wel gekozen voor een goede oplossing voor de dubbele spoorwegovergang, hoewel 
Boxtel voor de uitvoering van deze plannen wel afhankelijk is van financiering door het rijk en 
Provincie.  
 
Daarbij blijft het wat ons betreft belangrijk om het openbaar vervoer en het verkeer te voet en 
per fiets verder te stimuleren, zodat het pakken van de auto niet meer de enige optie is. 
 
Actiepunten: 

 Realisering van TALK-weg, verdubbeling van de Keulsebaan en fietstunnel bij dubbele 
overweg zoals besloten.  

 De gekozen oplossing bij de dubbele spoorwegovergang dient regionaal afgestemd en 
gefinancierd te worden. 

 Gemeente dient actieve grondpolitiek te voeren. 

 Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheid van een regionaal Grondbedrijf, 
waardoor gemeenten elkaar niet meer beconcurreren met goedkope grond en het financieel 
risico voor de afzonderlijke gemeenten kleiner wordt. 

 Geen goederenvervoer op het Duits Lijntje, maar een recreatieve/toeristische bestemming. 

 Herstructurering oudere wijken om verval tegen te gaan. 

 Duurzame herstructurering van het industrieterrein dient voortgezet te worden. 

 Alle woonwijken worden 30 km zones en verboden voor (doorgaand) vrachtverkeer. 

 De politie en boa's dienen vaker te controleren op het verbod van vrachtverkeer door wijken 
en kleine kernen. 

 Buurtbewoners moeten rechtstreeks betrokken worden bij het verkeersveilig maken van de 
wijken. Dat geldt ook voor bewoners in het buitengebied als het gaat om terugdringen van 
sluiproutes. 

 De Markt moet autoluw worden, alternatief parkeren moet gezocht worden ‘om het centrum 
heen’, zoals o.a. op terrein Tielen. 

 Geen parkeerterrein aanleggen op de Pastorietuin! 

 Herinrichting van de Markt moet eindelijk uitgevoerd worden. 

 Verder gaan met versterking cultuurhistorische as. 

 Parkeerterrein aanleggen op terrein Tielen/Van Groeningen, om zo ook de Stationsstraat 
beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken. 

 Het totale centrum dient aantrekkelijker te worden gemaakt, er moet een plan van aanpak 
komen tegen leegstand, daarvoor moeten partners van de gemeente worden gehoord en 
gemobiliseerd. 

 Waar mogelijk dienen in de wijken op een slimme manier extra parkeerplaatsen gerealiseerd 
te worden. 
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 Oplossing parkeerproblemen Stationsbuurt. 

 Het buurtbusnetwerk dient verder uitgebreid te worden, onder meer met een verbinding naar 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis, De Groene Poort en enkele attracties. 

 Er moet een gratis bewaakte fietsenstalling komen in het centrum. 

 Met voortvarendheid uitvoeren Boxtel Bicycle. 

 Kindvriendelijke routes naar scholen en speelplekken. 
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Veiligheid 

Door een steeds verder ontwikkelende individualisering van de samenleving, is de sociale 
controle in grote delen van de maatschappij vrijwel weggevallen. Mensen zien niet meer verder 
als hun eigen voortuin, en kennen de mensen die langslopen niet.  
 
Wij zien het gevoel van veiligheid als integraal onderdeel van de aandacht voor de leefbaarheid. 
Dat kan door de inrichting van de wijk, door de aandacht op buurtverenigingen, scholen en 
bewonersverenigingen , maar ook door een beter beleid op gebieden als armoede, 
verslavingszorg en jeugd en jongeren.  
 
Wij pleiten daarom voor een integrale visie op veiligheid. Daarnaast maken we ons grote zorgen 
over de risico’s van allerlei transporten die boven, op of in onze grond door Boxtel komen. 
 
Actiepunten: 

 De gemeente moet een integrale veiligheidsvisie opstellen met veel aandacht voor 
preventie.  

 Er moet een kaart komen met daarop de risico's van bedrijven, wegen, spoor en 
buisleidingen. 

 Extra aandacht voor veiligheid en communicatie met bewoners in verband met toename 
gevaarlijke treintransporten. 

 Boxtel moet gaan overleggen met andere gemeenten die te maken hebben met dezelfde 
problematiek van gevaarlijke spoortransporten. 

 De gemeente moet te weten komen welke gevaarlijke stoffen door de lucht vervoerd worden 
over Boxtels grondgebied, zeker gezien het feit dat er steeds meer vliegtuigen over onze 
gemeente komen. 

 De wijkagent moet terugkeren en dagelijks in de wijken te zien zijn. 

 Er moeten kleinschalige en laagdrempelige politieposten komen in de wijken waar mensen 
gemakkelijker naar toe gaan dan naar het politiebureau. 

 Politie, gemeente en Sint Joseph dienen de veiligheid van het woonmilieu en de 
leefbaarheid van de wijk te verbeteren. 

 Het Halt-project dient voortgezet te worden. 

 Drugsoverlast dient aangepakt te worden. 

 Er moeten projecten komen om probleemjongeren op het rechte pad te krijgen. 

 De kwaliteit van de brandweer en de vrijwilligers mag door de regionalisering niet aangetast 
worden. 

 Controle op brandveiligheid blijft nodig. 

 Binnen de Omgevingsdienst Brabant Noord moet het mogelijk zijn invulling te blijven geven 
aan beleid op het gebied van controle en handhaving zoals wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
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Bestuur en middelen 

Er ligt een grote uitdaging voor het gemeentebestuur om het verloren vertrouwen van de burger 
in het bestuur de komende tijd weer terug te krijgen. De coalitie van Balans, Combinatie95, 
PvdA/Groenlinks en Inbox, bleek een politieke samenwerking die regelmatig rollebollend met 
elkaar over straat was te vinden. Met als triest dieptepunt de bestuurscrisis in de zomer van 
2013. 
 
De afgelopen 4 jaar heeft het college veel burgers tegen zich in harnas gejaagd, door arrogante 
besluitvorming, burgers te overdonderen, door besluiten via de media kenbaar te maken en niet 
te betrekken.  
 
De mooie woorden in de laatste verkiezingscampagnes bleken zeer loze beloften en het is tijd 
voor een ander bestuur en meer ruimte voor inspraak. 
 
Actiepunten: 

 Het gemeentelijk beleid dient er vooral op gericht te zijn om van Boxtel een sociale, 
duurzame en dynamische gemeente te maken. 

 Een goed en modern bestuur moet de volgende elementen in zich dragen: luisteren, 
inspraak, communicatie, voorlichting, participatie en betrokkenheid. 

 Als het financieel wat minder gaat mag dat niet ten koste gaan van kwetsbare groepen. 

 Herindeling alleen als er draagvlak is onder de bevolking, te meten door een referendum of 
enquête. 

 Het toekomstige college moet bestaan uit wethouders die het gemeentelijk beleid uitvoeren 
en er geen eigen politieke agenda op na houden. 

 De algemene reserves kunnen ingezet worden om belangrijke beleidsdoelen te 
verwezenlijken. 

 Er moet eindelijk werk gemaakt worden van goede burgerparticipatie. Wethouders hebben 
hierbij een cruciale rol, onder meer richting ambtelijke medewerkers en in het organiseren 
van een goede inspraak. 

 Er moet duidelijkheid komen over de rol van de adviesgroepen. 

 Het college van B&W moet weer wijkbezoeken gaan afleggen. 

 Weerstandsvermogen dient gehandhaafd te blijven. 

 Er dient efficiënt omgegaan te worden met de beschikbare middelen. 

 Het gemeentebestuur moet zich op allerlei manieren verzetten tegen verdere bezuinigingen 
van de overheid op het gemeentefonds. 

 Voorzichtigheid dient betracht te worden bij het verhogen van de gemeentelijke 
belastingdruk voor burgers. Het streven is een trendmatige ontwikkeling van de OZB en 
overige belastingen te volgen. 

 Het ambtelijk apparaat dient op sterkte te blijven om de gemeentelijke ambities waar te 
kunnen blijven maken. Ook als veel taken verschuiven naar regionale 
samenwerkingsverbanden. 

 Samenwerking met andere gemeentes is prima, mogelijke herindeling dient echter 
voorgelegd te worden aan de burger. 

 De dure verbouwing van het gemeentehuis moet tenminste heroverwogen worden, totdat er 
meer zicht is op de samenwerking met andere gemeenten. 

 
 

 


