
Naast Eric van den Broek en Dave van de Ven hebben we nog een team gemotiveerde 
mensen klaar staan, die popelen om hard aan het werk te gaan voor een sterk, gezond 
en 100% sociaal Boxtel. We stellen enkele kandidaten aan u voor: 

3. Rinze van der Veen
Is van beroep hoofd admi-
nistratie, is vrijwilliger bij de 
Voedselbank en actief in volks-
huisvestingszaken: ‘Boxtel 
heeft 1200 woningzoekenden 
bij een wachttijd van 6 jaar! 
Hoog tijd dat er veel sociale 
huurwoningen bij komen.’

4. Teun Pijnenburg
De werkbegeleider is oprichter 
van ROOD, de jongerenorgani-
satie van de SP: ‘Ik ga me met 
name inzetten voor de belan-
gen van jongeren. Er moeten 
in Boxtel meer evenementen 
voor jongeren georganiseerd 
worden.’

5. Marco Bressers
De magazijnmedewerker en 
actief vakbondsman ergert 
zich aan de botte bezuini-
gingen in de zorg: ‘Mensen 
moeten gewoon de thuiszorg 
en hulpmiddelen krijgen die ze 
nodig hebben, zodat ze niet 
aan de kant komen te staan.’

6. Marije van Kuijk
Werkt in het speciaal onder-
wijs en zit in de SP-werkgroep 
‘kinderen in armoede’: ‘De SP 
praat niet alleen in de gemeen-
teraad, maar we organiseren 
ook van alles om iets extra’s 
voor arme kinderen te kunnen 
doen.’ 

sp boxtel: onze mensen 

SP-lijsttrekkers Eric van den Broek en Dave van de Ven:

‘VooR een soCIAAl boxtel 
Is een steRKe sp noDIG’
Niet één, maar twee lijsttrekkers brengt de SP in stelling om forse winst te boeken bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in Boxtel: de huidige fractievoorzitter in de raad Eric van 
den Broek (42), hoofd van de afdeling personeel en organisatie van een beveiligings-
bedrijf, en raadslid Dave van de Ven (46) die als software developer bij een datacentrum 
werkt.

Alles oVeR boxtel op boxtel.sp.nl

’sp-RAADsleDen  VeRteGenwooRDIGen hun  AChteRbAn het best.’ Conclusie uit onderzoek van politicoloog André Krouwel, ontwikkelaar van Kieskompas, in november 2013, gepubliceerd in VNG-magazine.

Eric van den Broek en Dave van de Ven.

 › Waarom een lijsttrekkersduo?
Eric: ‘We hebben veel goede nieuwe 
mensen en ik wil me na 16 jaar raadswerk 
vooral richten op het overdragen van ken-
nis en ervaring, meer vanuit de achter-
grond. Ik ben wel wethouderskandidaat, 
mocht de kiezer ons de kans geven om in 
het college zitting te nemen. Dave is in-
middels ervaren als raadslid en is beoogd 

fractievoorzitter, vandaar dat we samen de 
lijst aanvoeren.’ 

 › Waarom is het belangrijk dat de SP juist 
nu meer te vertellen krijgt?
Dave: ‘Omdat de SP in de komende jaren 
harder dan ooit nodig zal zijn om het sociale 
karakter van Boxtel in stand te houden. Door 
allerlei asociale maatregelen van het rechtse 

Op 19 maart kunt u in Boxtel naar de stembus. Dat worden belangrijke 
verkiezingen: binnenkort beslist namelijk de gemeente ook over zorg, 
bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. 
Meer dan ooit gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we  
Boxtel 100% sociaal?

Het kabinet van VVD en PvdA heeft dankzij de gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP 
veel stuk gemaakt. Onze pensioenen zijn verslechterd, thuiszorg voor onze ouderen en 
gehandicapten wordt geschrapt en op de sociale zekerheid wordt flink gekort. De solidari-
teit wordt aangetast omdat het kabinet kiest voor meer marktwerking in de zorg en meer 
armoede. Ziekenhuizen gaan winst maken; over de rug van de patiënt moet geld worden 
verdiend.

Op 19 maart kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehandicap-
ten naar de bijstand of gunnen we ze een menswaardig bestaan? Breken we de WW verder
af, of zijn we solidair met werknemers die in moeilijke tijden werkloos worden? Gaan we
door met de ontmanteling van onze samenleving of slaan we een andere weg in? De SP
wil weg van het cynisme en kiest vóór optimisme en sociale politiek. Samen kunnen wij
Boxtel en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland mens-
waardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?

Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

VóóR optImIsme en soCIAle polItIeK

woRD nu lID! bel  
(088) 243 55 40  
of ga naar www.sp.nl  
– daar vindt u de link ‘lid 
worden’in de rode balk 
onderaan onze homepage.

Meer informatie, de complete kandidatenlijst 
en het gehele programma kunt u vinden op 
onze website:

boxtel.sp.nl
SP Boxtel
Breukelsestraat 126 
5281 HG Boxtel
(0411) 67 60 58 
boxtel@sp.nl
Twitter @SP_Boxtel
foto’s SP Boxtel
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Handen af 
van vijver 
en boomgaard!

www.boxtel.sp.nl

sporthal De Braken, de verkeersknippen in 
Selissenwal en Oost en het kV-station zijn 
bewoners, wijkorganen en sporters niet 
of onvoldoende betrokken. Gevolg: boze 
burgers die de hakken in het zand zetten en 
tegenstanders van de gemeente worden. Dat 
beeld komt ook naar voren uit het onder-
zoek ‘De staat van Nederland ’waaruit blijkt 
dat het Boxtelse college van B&W heel slecht 
scoort op het gebied van inspraak.’

 › Hoe wil de SP mensen meer inspraak 
geven?
Dave: ‘De SP heeft veel ervaring met het 
betrekken van burgers bij de politiek. Zo 
hebben we een WMO-meldpunt opgezet en 
enquêtes gehouden over de leefbaarheid  
in verschillende wijken, onder gebruikers 
van De Rots en over de herindeling. Verder 

hebben we 20.000 pamfletten huis aan 
huis verspreid over de vijver/boomgaard 
en De Braken. Ook houden we regelmatig 
handtekeningenacties en organiseren we 
themabijeenkomsten zoals een huuravond 
en een avond over het Groene Woud. We 
hebben ook voorstellen om de inspraak te 
verbeteren. Door vroegtijdig mensen in te 
laten spreken op buurt- of wijkniveau en zelf 
met voorstellen te laten komen.
En vervolgens de beste, haalbare ideeën uit 
te voeren. Zo komt er  draagvlak voor de ge-
kozen maatregelen en worden burgers weer 
medestanders van de gemeente in plaats van 
tegenstanders.’

 › Allemaal leuk en aardig, maar moet de SP 
niet een wethouder hebben om dit alles 
voor elkaar te krijgen?

‘Een sterke SP is nodig om de inspraak in 
Boxtel te verbeteren. Het gemeentebestuur 
heeft hierin ronduit gefaald.  ’

DIt hebben we VooR elKAAR GeKReGen 
Gezamenlijke actie van SP en 
omwonenden heeft er toe geleid 
dat er geen parkeerterrein komt 
op de gemeentevijver en de cul-
tuurhistorisch belangrijke oude 
boomgaard. We verspreidden 
huis aan huis 10.000 ‘Handen 
af van vijver en boomgaard’-
pamfletten. Het college trok 
uiteindelijk het plan in.

We voerden ook succesvol 
actie om sporthal De Braken te 
behouden voor verenigingen en 
individuele sporters. Het ge-
meentebestuur wilde de sporthal 
verkopen aan een commerciële 
partij, waardoor de sportfunc-
tie verloren dreigde te gaan en 
sportverenigingen in de proble-
men zouden komen. Ook hier 
verspreidden we 10.000 ‘Handen 
af van De Braken’-pamfletten en 
boekten we succes, want bij de 
uiteindelijke verkoop is bedongen 
dat de sporthal behouden blijft 
voor verenigingen en sporters.

boxtel soCIAAl
Regelingen voor arme kinderen handhaven. Kwetsbare 
groepen als chronisch zieken, gehandicapten en lage 
inkomens ontzien bij bezuinigingen. Sociale uitvoering 
van thuiszorg, jeugdzorg en leerlingenvervoer.

400 soCIAle huuRwonInGen eRbIj
Gemeente en Sint Joseph moeten in de komende 
vier jaar 400 sociale huurwoningen realiseren, en 
ook betaalbare koopwoningen.

beteRe InspRAAK
Burgers moeten vroegtijdig inspraak krijgen. Boxtel 
blijft een zelfstandige gemeente als de meerderheid 
van de burgers dat wil.

CentRum AAntReKKelIjKeR
De Markt autoluw maken. Geen parkeerterrein 
Pastorietuin. Versterking van cultuurhistorische as. 
Opwaardering van de Stationsstraat. 

meeR AAnDACht VooR nAtuuR en mIlIeu
Het Groene Woud moet verder ontwikkeld worden. Er 
moet ingezet worden op verdere energiebesparing en 
duurzame energie. Géén boringen naar schaliegas.

onze speeRpunten:

Dave: ‘Klopt dat je met een wethouder in 
het college van B&W meer invloed hebt 
dan in de oppositie. De SP wil graag in het 
college en bestuursverantwoordelijkheid 
dragen, maar dat kan alleen als we een 
goede verkiezingsuitslag maken zodat 

kabinet van VVD en PvdA dreigen kwetsbare 
groepen als chronisch zieken, gehandicap-
ten, huishoudens met lage inkomens en 
kinderen die in armoede opgroeien verder in 
de problemen te komen. De gemeente moet 
steeds meer taken op het gebied van de 
jeugdzorg, thuiszorg en sociale werkplaat-
sen uitvoeren, maar krijgt daarvoor veel te 
weinig geld van het Rijk. We zullen alles in 
het werk stellen om er bijvoorbeeld voor te 
zorgen dat Boxtelse mensen de hulpmid-
delen, thuiszorg, jeugdzorg en het leerlin-
genvervoer krijgen die ze nodig hebben. En 
we gaan er op toezien dat onze aangenomen 
motie over het handhaven van regelingen 
voor arme kinderen uitgevoerd wordt. Zodat 
ook kwetsbare groepen mee kunnen doen in 
de samenleving. Ook willen we meer sociale 
huurwoningen. Kortom: voor een sociaal 
Boxtel is een sterke SP nodig.’

 › Eric vult aan:
‘Een sterke SP is ook nodig om de inspraak 
in Boxtel te verbeteren. Daarmee is het droe-
vig gesteld. Het college heeft hierin ronduit 
gefaald. Bij belangrijke onderwerpen als 
het geplande parkeerterrein op de gemeen-
tevijver/oude boomgaard, de verkoop van 

andere partijen niet om ons heen kunnen. 
We hebben de afgelopen jaren veel acties 
gevoerd samen met burgers en onze ge-
meenteraadsfractie heeft uitstekend werk 
verricht. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
we gaan winnen op 19 maart.’

 › Eric, als jij wethouder wordt  zal de 
SP water bij de wijn moeten doen en 
bestuursverantwoordelijkheid moeten 
dragen. Kan de SP dat?
‘Ja, dat kunnen we. Dat hebben we be-
wezen in de periode 2006-2010 toen de 
inmiddels overleden SP-wethouder Ger 
Wouters deel uitmaakte van het college. 
De SP heeft toen bewezen dat ze kan 
besturen en een betrouwbare partij is 
waarmee goed afspraken te maken valt. 
Water in de wijn, prima, maar de wijn moet 
wel naar wijn blijven smaken. Met name de 
sociale inbreng in het beleid zal duidelij-
ker zichtbaar moeten zijn, evenals betere 
inspraak van burgers. Verder gaan we 
inzetten op meer sociale huurwoningen en 
de verdere ontwikkeling van het Groene 
Woud en zullen we alles doen om de scha-
liegasboringen tegen te houden. Ook het 
aantrekkelijker maken van het centrum 
staat op ons verlanglijstje. Om maar een 
paar dingen te noemen. Nogmaals: hoe 
meer zetels we halen, hoe meer kans dat 
we een wethouder leveren en onze plan-
nen kunnen uitvoeren. Het woord is aan 
de kiezer.’ •

het voor elkaar gekregen dat 
het Rabo Beach Break-festival 
op de Markt wel is doorgegaan. 
Het gecombineerde evenement, 
een volleybaltoernooi en een 
dancefeest voor jongeren, 
dreigde door enkele bezwa-
ren tegen geluidsoverlast niet 
door te gaan. Er werden veel 
handtekeningen opgehaald. De 
gemeenteraad steunde uitein-

Op initiatief van de SP heeft de 
gemeenteraad Boxtel uitgeroepen 
tot eerste ‘schaliegasvrije gemeen-
te’ van Nederland. Boxtel is daar-
mee het landelijk boegbeeld gewor-
den van de strijd tegen boringen 
naar schaliegas. Bovendien gaat de 
gemeente, mede op initiatief van de 
SP, andere gemeenten mobiliseren 
om meer invloed uit te oefenen op 
de landelijke politiek. Het is beter 
om in te zetten op energiebespa-
ring en duurzame energie zoals 
zonne- en windenergie.

De SP-fractie bekritiseerde in 
commissie en gemeenteraad met 
succes de botte bezuinigingen op 
het leerlingenvervoer. Het gemeen-
tebestuur gaf toe fouten gemaakt te 
hebben. Dit leidde tot een ruimere 
toekenning van subsidies aan ou-
ders met kinderen op het speciaal 
onderwijs.

Samen met andere organisaties 
hebben de SP-jongeren van ROOD 

Boxtelse SP’ers met een ketting van werkhandschoenen tegen de afbraak van sociale werkplaatsen.

delijk een motie van onder 
andere de SP waardoor het 
evenement door kon gaan.

Een SP-werkgroep heeft er 
voor gezorgd dat 42 arme 
kinderen Sinterklaas hebben 
kunnen vieren in De Rots. 
En er komen nog meer 
acties aan.  • 

Pamflet ‘handen af, acties. Teun Pijnenburg met een handtekeningenactie ‘De Braken’.


