Publieke raadpleging onder de
inwoners van Boxtel over de
gemeenteraadsverkiezingen

21 augustus 2020
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Samenvatting
Gemeenteraadsverkiezingen
Op stelling 1 antwoordt in totaal 9% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
62% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee
oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie pagina 4.
Op vraag "2 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in
november 2020?" antwoordt 50% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen". Zie pagina 6.
Op vraag "2.1 Wat is een reden om niet te gaan stemmen?" antwoordt 64% van de respondenten: "Ik
heb geen vertrouwen in de Boxtelse politici". Zie pagina 7.
Bij vraag "3 Aan welke thema" wordt "Bereikbaarheid / verkeer / wegen / mobiliteit" het vaakst op
de eerste plaats gezet (23%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (3,0). Zie pagina 8.
Op vraag "4 Wat wordt volgens u het belangrijkste thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Gemeentefinanciën op orde krijgen". Zie pagina 10.
Met de raad op pad
Op vraag "5 Stel u staat vandaag in de schoenen van de gemeenteraad. Naar welke locatie binnen
onze gemeente gaat u samen met de gemeenteraad kijken? (en waarom)" antwoordt 51% van de
respondenten met een locatie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBoxtel, waarbij 259 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
:
:
:
:
:
:
:

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

TipBoxtel
Gemeenteraadsverkiezingen
5 augustus 2020 tot 21 augustus 2020
6
259
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
21 augustus 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•

Op 5 augustus 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 11 augustus en 20 augustus 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

1.3 Vergelijking van respons met populatie

Respons en populatie naar woonplaats en leeftijd
60%

(n respons = 208)
49%
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2. Resultaten
2.1 Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 18 november 2020 zijn de herindelingsverkiezingen voor de Gemeenteraad van
Boxtel. Dat betekent dat u op 18 november de gelegenheid heeft om te stemmen. Als
gekeken wordt naar de afgelopen vier jaar, in welke mate bent u het (on)eens met de
volgende stelling:

1 'Ik ben tevreden met hetgeen de gemeente de afgelopen
vier jaar heeft bereikt'
Zeer mee eens

(n=231)

0%

Mee eens

9%

Neutraal

25%

Mee oneens

35%

Zeer mee oneens

27%

Weet niet
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Op stelling 1 antwoordt in totaal 9% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
62% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal

•
•
•

Mee
oneens

•

•

Er zijn grote uitgaven gedaan die achteraf gezien niet zo handig zijn. Maar dat geld
al voor langere tijd
Veel plannen liggen klaar, er is echter nog weinig daadwerkelijk tot uitvoer
gekomen.
Voor de goede orde merk ik op dat dit tussentijdse verkiezingen zijn. Het huidige
college zit er al langer maar de vorige verkiezingen waren twee jaar geleden
(2018). Om dan te vragen naar de afgelopen 4 jaar is een beetje vreemd. Vraag
dan naar de afgelopen twee jaar, of zes jaar omdat het hetzelfde college betreft.
De achterstand van woningen voor jongeren en starters is droevig gesteld.
Het meest wordt veroorzaakt door wethouder van de Wiel, met de stellige
opmerking het komt GOED NEE. Nee Peter gaat eind van het jaar (gelukkig) weg
als wethouder en wie gaat het dan de puinhoop hiervan mag opruimen zal een
raadsel worden.
De huidige coalitie is niet veel meer dan een zooitje vriendjespolitiek die geld aan
de verkeerde dingen uitgeven om zichzelf op de borst te kunnen kloppen.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•

•
•
•

•

Weet niet

•
•

Dit is lastig te beoordelen van de zijkant. Echter in z'n algemeenheid in de politiek
geldt dat ambtenaren niet aansprakelijk zijn voor het beleid wat uitgezet wordt. Er
wordt korte termijn gedacht, en bij de volgende "regeer"periode kan het weer de
andere kant op gaan. Er wordt te weinig langetermijn beleid gemaakt.
Ook lijkt de samenvoeging van het ambtelijk apparaat met Sint Michielsgestel
geen succes. Samenwerking over en weer verloopt niet soepel, omdat het gevoel
nog overheerst voor de ene, danwel de andere gemeente te werken.
Er wordt in mijn beleving niks gedaan aan de leegstand in het centrum, weinig aan
groenonderhoud en zwerfafval. Dat wat wel is gedaan, is vaak maar half werk of
wordt ongedaan gemaakt.
Er zijn veel te veel externe bureaus ingehuurd . Waar niets is uitgekomen
Geen stap verder met VLK / dubbele overweg, vervangen riolering/herinrichting
Kalksheuvel-Kapelweg
Het centrum is één grote ramp
Op diverse plaatsen geldverslindende projecten.
Te weinig gecommuniceerd en op zijn beloop gelaten gedurende coronatijd.
Teveel verspilling van geld voor onzinnige plannen
Uitstellen van besluiten mn dubbele overweg
Er wordt veel vergaderd en adviezen gevraagd maar knopen hakken blijft vaak uit
Wat hebben ze dan bereikt? Er wordt gefocust op biocentrales hoewel bewezen is
dat dit slecht is voor het milieu, huizenbouw ligt zo goed als stil, er wordt niet
opgetreden tegen dealende jongeren (en dit dealen wordt op diverse plaatsen
gedaan), het winkelaanbod is ronduit minimaal en er is veel leegstand. Er wordt
teveel aandacht besteedt aan Boxtel tussen de rivieren, het pimpen van de markt
en Rechterstraat maar praktische zaken worden over het hoofd gezien.
Alles waar wij mee bezig zijn duurt een eeuwigheid. Al met 2 project bezig en je
wordt nog van het kastje naar de muur gestuurd.
Er is niets bereikt, alleen een lege portemonnee
Onnodig geld uitgeven aan eigen projecten waar niet de bevolking profijt van
heeft. Is puur egoïsme
Teveel aandacht aan bijzaken, de ambtelijke samenwerking met St. Gestel zonder
bestuurlijke consequenties is een flop, samenwerking moet richting Eindhoven
(een Europese hotspot op het gebied van it) of de overige gemeente van het
groene hart worden gezocht, geen interactie met de burgers (wij zijn de
gemeente! en niet het ambtenarencorps tesamen met wereldvreemde
wethouders)
Teveel geld uitgegeven!
Veel gepraat en weinig bereikt en verkeerde prioriteiten, ten nadele van de
Boxtelse ondernemers masr ook bevolking en bezoekers
Veel te veel geld naar hobby projecten, geen voortgang in grote dossiers (w.o.
woningbouw). nu op de valreep doen alsof er hard gewerkt is de laatste jaren. 9
jaar lullen en pas een project waar definitief aan begonnen kan worden, nu
ongeveer t zelfde plan als 9 jaar geleden gepresenteerd is .....
Wat is er bereikt dan? diverse centrummanagers gehad, centrum is nog steeds
dood aan het bloeien. Begrotingstekort opgelopen. Qua verkeer is er nog niets
gerealiseerd wat er beloofd is.
Geen idee wat er bereikt is
Ik woon pas sinds december 2019 in Boxtel.
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2 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in november 2020?
Ja, op dezelfde partij als vorige keer

(n=230)

28%

Ja, op een andere partij dan vorige keer

6%

Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen

50%

Ik twijfel of ik ga stemmen

13%

Ik ga niet stemmen

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in
november 2020?" antwoordt 50% van de respondenten: "Nee, nog geen idee maar ik ga wel
stemmen".

Toelichting
Ja, op
dezelfde partij
als vorige keer

•
•
•

Huisvesting buitenlandse werknemers en handhaving regels
Ik stem op landelijke partijen en niet op plaatselijke belangenpartijen, ook al
doet de landelijke partij het plaatselijk maar matig
Privacy

Ja, op een
andere partij
dan vorige
keer

•

Zeker geen Combinatie 95 !

Nee, nog geen
idee maar ik
ga wel
stemmen

•
•

Hangt af van partijprogramma en kandidaten
Vorige keer was het voor de verkiezingen al besproken dat de toenmalige raad
zo zou blijven. De andere kregen geen kans.
Weet niet of het zin heeft om te stemmen. Laatste verkiezingen maakte het
niet uit waar je op stemde, uiteindelijk komt altijd dezelfde coalitie aan de
macht. Note. de grootste partij qua stemmen zat uiteindelijk niet in de coalitie.

Ik twijfel of ik
ga stemmen

•

•

•
•

Als de grootste winnaar buitengesloten word, wat heeft het dan voor zin om er
tijd en energie te steken.
Na het debacle met Balans, de partij waarop ik had gestemd, vraag ik me
oprecht af of het in deze gemeente zin heeft om te stemmen.
Wat heeft het nut van het stemmen. Als er een partij de grootste is wordt er
toch niet mee samen gewerkt. Dit moet niet kunnen.
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Let op: laag aantal respondenten.
2.1 Wat is een reden om niet te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Praktische belemmeringen (tijd, locatie van het
stembureau, vervoer etc.)

(n=39)

0%

Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt

18%

Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

18%

Ik heb geen vertrouwen in de Boxtelse politici

64%

Anders

8%

Weet niet

10%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.1 Wat is een reden om niet te gaan stemmen?" antwoordt 64% van de respondenten: "Ik
heb geen vertrouwen in de Boxtelse politici".

Anders, namelijk:
•
•
•

Er is geen partij die mijn volledige stem verdient, daarnaast weinig vertrouwen in politici in het
algemeen
Heeft het wel zin!!!
Zie boven
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Tot op heden zijn er nog geen verkiezingsprogramma's gepresenteerd

3 Aan welke thema
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 het onderwerp is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

(n=225)
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10%
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3,8 3,8
3,9
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3,8

0%
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2
1

Bij vraag "3 Aan welke thema" wordt "Bereikbaarheid / verkeer / wegen / mobiliteit" het vaakst op
de eerste plaats gezet (23%). Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (3,0).

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) onderhoud fietspaden 2) gevaarlijke kruisingen/rotondes 3) centrum altijd auto-vrij
Aantrekkelijker centrum, bij definitief autovrije markt en meer groen
Afspraken nakomen
Armoede
Behoud groene kernen. Dicht op elkaar bouwen zorgt voor nóg meer opwarming. Kleinere
bebouwingsdichtheid, meer ruimte voor groen. Ook goed voor afwatering. Behoud natuur, ben
zuinig
Belastinggeld beter besteden en niet uitgeven aan onnodige kunst.
Bewonersinitiatieven burgerparticipatie
Een coffieshop
Glasvezel netwerk
Huisvesting
Huisvesting Arbeidsmigranten
Huizen die gehuurd worden door uitzendbureaus worden volgepropt met werk immigranten,
veel te veel mensen in een pand
Inbreiding voor woningen (in leegstaande bedrijfs-/winkelpanden) én het creëren van een groot
gemeenschapshuis in de oude Rabobank. Met parkeergelegenheid onder het gebouw.
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•
•
•
•
•
•
•
•

LEEFBAARHEID ALLE WIJKEN
Luisteren naar burgers
Meer ruimte voor fietsers. Overal binnen bebouwde kom max snelheid van 30 km
Mensen met een beperking
Ratten / ongedierte /Vuil overal in Boxtel /
Schuldenproblematiek
Subsidie voor de zwerfkatten in de gemeente
Trek de buurt in en luister naar wat er echt leeft

Toelichting
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

De ouderen zijn gewoon al jaren in de steek gelaten. Het wordt tijd. Zeker in de woningbouw
voor ouderen maar ook de WMO moet bekeken worden.
Er is een Stichting (Zwerfkat Boxtel) die zich ontfermt over de zwerfkatten en kittens in onze
gemeente maar ontvangt hiervoor geen subsidie van onze gemeente. Terwijl zwerfdieren een
verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Dus op zijn minst is een bijdrage hierin vanuit de
gemeente welgezegd netjes aangezien het werk wat er bij komt kijken volledig uit handen
wordt genomen.
Heel veel onderwerpen zijn belangrijk.
Een van de belangrijke dingen die moeten gebeuren is dat de burger in Boxtel zich beter
gehoord en gezien moet voelen in wat belangrijk is. En daar moet het bestuur mee aan de slag.
Daar wordt de burger nl blij van en dan komt er later draagvlak voor andere grotere projecten.
Het komt té vaak voor dat goede initiatieven worden afgewezen omdat er geen geld voor is.
Daarom geef ik financiën de hoogste prioriteit.
Het zou fijn zijn als er meer controle zou zijn op het zomaar langs de straat zetten van huisvuil.
In onze wijk worden vaak afgedankte meubels, speelgoed e.d. zomaar langs de straatweg gezet.
De WOB doet haar best en ruimt het steeds op, dat is heel fijn, want het is geen gezicht, maar
het maakt de drempel voor vervuilers wel erg laag. Voorts liggen huisvuilzakken met allerlei
rommel vaak op straat en blijven daar vaak dagen liggen. Meer controle en aanspreken van de
vervuilers is hard nodig!
Hier gaat het al mis "de komende 4 jaar", nee, de komende 20 of 40 jaar, daar zou men beleid
én plannen op moeten durven maken.
Over bereikbaarheid (waar parkeren ook onder valt): Ik was laatst in een ander dorp. Daar
stond een P-bord, met daaronder: centrum 4 minuten. Ofwel, Boxtel Centrum stelt zich te
verwend op met dat parkeren super dichtbij de Markt zou moeten. Nee, geef aan dat 't centrum
super dichtbij is. Zo kan het ook.
Meer onderwerpen zoals levensloopbestendige woningbouw voor ouderen. Overlast in Oost.
Herzien van de beslissing over de spoortunnel.
Mijn inziens zou er meer aandacht moeten zijn voor de VERROMMELING, zwerfvuil, grofvuil en
onkruid vechten om de eerste prijs!!!!!!!!!
Ook hier vreemd dat er gesproken wordt over de komende vier jaar omdat de nu te verkiezen
gemeenteraad tot aan de reguliere verkiezingen van 2026 zal blijven zitten. Dus een termijn van
zes jaar. Een reden te meer om kritisch naar de programma's te kijken.
Ouderen zijn de zwakkelijk in de maatschappij dus extra aandacht hiervoor
Slappe maar ook vooral te weinig handhaving en vriendjes politiek
Wijken toegangswegen geschikt maken om stress vrij te kunnen fietsen en lopen ( incl
scootmobiels rollators). Denk hierbij aan visie 2020/40
Zorg eerst maar eens dat iedereen volwassen wordt en dat er gewoon met elkaar gewerkt kan
worden. Ipv ik wil niet met jou de poletiek in.
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Tijdens de verkiezingen komen waarschijnlijk een aantal specifieke thema's aan bod in de
gemeente Boxtel, waaronder de thema's:
- Duurzaamheid
- Gemeentefinanciën op orde krijgen
- Toerisme en recreatie
- Gevolgen van de coronacrisis beperken
- Spoor- en verkeersproblemen/oplossingen

4 Wat wordt volgens u het belangrijkste thema tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen?
Duurzaamheid

(n=227)

9%

Gemeentefinanciën op orde krijgen

48%

Toerisme en recreatie

1%

Gevolgen van de coronacrisis beperken

14%

Spoor- en verkeersproblemen/oplossingen

14%

Ander thema

8%

Weet niet

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Wat wordt volgens u het belangrijkste thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Gemeentefinanciën op orde krijgen".

Ander thema, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud groene kernen. Dicht op elkaar bouwen zorgt voor nóg meer opwarming. Kleinere
bebouwingsdichtheid, meer ruimte voor groen. Ook goed voor afwatering. Behoud natuur, ben
zuinig
Consequensies van arbeidsmigranten plaatsen in het centrum zonder ieder vorm van toezich.
Het centrum verloederd. Parkeren voor bewoners en bezoekers is zo goed als niet mogelijk
Echt met burgers praten, niet vertellen wat je gaat doen
Economische en culturele orientatie op de Europese regio Eindhoven en/ of bestuurlijke
samenwerking met omliggende (groene) gemeenten. We hebben de bestuurlijke samenwerking
met Schijndel en St Rooi gemist.
Gebrek aan nieuwbouw
Het langzaam verkeer komt steeds verder in de verdrukking. Veilig van 8-88 moet het motto
worden
Huizen bouwen. Goedkoper segment.
Ligt aan welke partij aan t roer staat, maar aub wel een due met beide benen op de grond staat
en geen geite wollen sokken
Naar de burgers luisteren zeg wat je doet en doe wat je zegt
Ouderen
Ruimtelijke inrichting en beleid ouderen / jongeren en woningbouw, en goede huisvesting
arbeidsmigranten
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•
•
•
•
•

Vertrouwen terugwinnen van de burger in boxtel
Weg onder hout
Welzijn, zorg, WMO, jeugd en dergelijke
Woningbouw (2x)
Woningen bouwen

Toelichting
Gemeentefinanciën op orde
krijgen

•
•

Spoor- en
verkeersproblemen/oplossingen

•

•

Ander thema, namelijk:

•

•
•

•

De tekorten zijn enorm, dus dat moet eerst opgelost
worden, om faillissement te voorkomen.
Verschrikkelijk veel geld uitgegeven aan overbodige zaken.
Overlast van het spoor en de bereikbaarheid .Boxtel heeft
een spoorwegovergang centrum en die gaat verdwijnen.
Vugt heeft er zes in het centrum en die blijven.
Kan het gemeentebestuur niet onderhandelen? Wat is er
mis met het besturen van Boxtel?
Project hoogfrequent spoor verdient heroverweging; het is
niet uit te leggen dat je voor een fietstunnel dubbele
overweg naar ik meen €18 mln uitgeeft (overheden samen)
terwijl de jeugdzorg, de uitvoering WMO en de
gemeenschapshuizen en cultuur op een houtje mogen
bijten. Het wegvallen van de dubbele overweg verdient een
autotunnel i.p.v verschuiven autoverkeer naar woonstraten
elders. PHS is leuk voor de bewoners Baroniestraat, maar
ook zonder afsluiting dubbele overweg zijn daar
autoremmende maatregelen te treffen.
Alhoewel dat (met name in de media) wel heel weinig
aandacht krijgt, komt deze naar verwachting ZWAAR onder
druk te staan. De risico's die met name de zwakkeren in de
samenleving daarmee lopen zijn groot. Geld moet daarbij
niet leidend zijn, maar volgend op goede plannen en
regelingen.
Als dit niet zo is blijf ik thuis met de verkiezingen.
Deze vraag is overbodig, want draagt niets bij. Dat is of leidt
tot puur speculeren. Wat ik DENK dat het belangrijkste
thema gaat zijn, is totaal niet relevant. Belangrijker is wat ik
VIND dat het belangrijkste thema zou moeten zijn (zie vorige
vraag).
Zodat de gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft in de
toekomst. Vooral nieuwbouw in de kleinere dorpen
Lennisheuvel en liempde stimuleren, zodat daar de scholen
nieuwe aanwas krijgen, winkels meer klanten etc. Kleine
dorpen vergrijzen te veel.
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2.2 Met de raad op pad
Met de 'raad gaat op pad' wil de Boxtelse gemeenteraad de druk op de raadsagenda
verminderen. Door een week schoon te vegen van de raadsactiviteiten kan een raadslid zijn
of haar eigen agenda invullen.Belanghebbenden en inwoners kunnen de raad uitnodigen om
op locatie te komen kijken

5 Stel u staat vandaag in de schoenen van de gemeenteraad. Naar welke
locatie binnen onze gemeente gaat u samen met de gemeenteraad kijken? (en
waarom) (n=223)
Ik nodig de gemeenteraad uit voor (locatie) (51%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 km zones in Boxtel
Al gedaan. Op de goede aarde , enorm bedrag aan leges betaald. Bermen perken moeten beter
worden bijgehouden ivm enorme rattenplaag
Alle openbare plekken waar vuiligheid ligt en overvolle prullenbakken, hondenpoep overlast
etc!
Alles op tijd aanvragen zo dat we geen subsidie mis lopen want daar zijn wij koploper in
Apollopad dr. de Brouwerlaan
Baanderherenweg. Inzichtelijk maken dat het plaatsen van 100 borden geen invloed heeft op de
verkeersveiligheid.
Baroniestraat
Basisschool in Esch. Nieuwbouw/Renovatie
Bezoek aan Dennenoord voor zo snel als mogelijk hiervoor het bestemmingsplan aanpassen en
hiervan een woonbestemming te maken.
Boxtel Oost
Breukelen en park Molenwijk
Bruggetje bij Stapelen, restaurant bij park Moorwijk, hoek Rabobank en waarschijnlijk ook de
skatebaan op Oost. Hier tref ik vaak dealende (meest allochtone) jongeren die meteen een
dreigende houding aannemen als je te dicht nadert. Ik zou bij de gemeenteraad willen
aandringen op maatregelen, zodat ďie gebieden veiliger worden voor hen die daar rustig willen
wandelen, vissen of gewoon langs willen lopen.
Centrum (5x)
Centrum & winkels
Centrum bereikbaarheid,geen betaald parkeren meer!
Centrum Boxtel, leeg loop winkel/ondernemers en daardoor wordt Boxtel minder aantrekkelijk
om te wonen.
Centrum Liempde erg onveilig voor fietsters (na aanpassingen)
Centrum straten en straten waar veel huurwoningen staan in Oost.
Centrum, dat is een puinhoop van borden, waar ook niemand zich wat van aantrekt.
Croonpasssge/Rechterstrast/Milieustraat
Daar waar zorg wordt aangeboden. Het liefst bij mensen thuis die zorg ontvangen.
De buurthuizen
De Dommel vanaf de A-2 en de potentie voor IT-bedrijven aan de zuidkant van de Keulse Baan
De gemeenschapshuis moeten open blijven. Daar zou ik naartoe gaan.
De Kleine Aarde
De la salle
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De Mezenlaan. Ik ben daar zelf geen bewoner, maar heb op de laatste voorlichtingsavond
gezien (dit was vóór het stikstofbesluit), dat er totaal geen rekening is gehouden met het feit
dat dat een klein en smal landweggetje is. Dit weggetje is aangemerkt als een grote
ontsluitingsroute van de VLK richting de Boxtel-Centrum en - Noord (en daarmee de oprit naar
de A2 ri Den Bosch). Toen wij daar de mensen op aanspraken, zeiden ze dat de verkeersdrukte
wel mee zou vallen, maar dat is totaal irreëel.
De milieustraat omdat het zeer slecht gesteld is met de controle van scheiding van afval
De plekken waar hangjongeren vaak komen i.v.m. het afval wat zij achter laten bv parkeerplaats
achter de Molenwijk Jenaplsn school
De ramp op oost naast basisschool de vorsenpoel in de avond dan kunnen ze zelf zien wat voor
tuig er is en hoeveel drugs er gedeald word zelf overdag zodat kinderen onder de 14 hier eigelijk
niet kunnen spelen
De Rots, om nog eens te zien dat een gemeenschapshuis echt wel een functie vervult.
De Serenade Liempde
De thuiszorg
De treurnis, verloedering in het centrum, Selissen en Oost te tonen
De verkeersproblematiek in het centrum
De woongroep Dolop ( dit moet ik nog wel overleggen met mijn medebewoners)
Dubbele overweg
Dubbele spoorwegovergang
Een bezoek aan de Voedselbank om daar gesprekken aan te knopen met werkende armen. Dat
je met een fulltime baan niet rond kunt komen is schrijnend en moet verholpen worden.
Een rondje centrum mbt leegstand winkelpanden
Fiets en auto vrij centrum. Bruisend centrum plan maken
Financiën op orde maken
Geheel Boxtel om woningbouw te bespoedigen zeker voor ouderen.
Gemeenschapshuis de rots
Gemeentehuis. Aangeven dat er een groot gebrek is aan toekomstvisie.
Heel Boxtel
Heem van Selis (en met name de ontsluiting daarvan).
Het bankje bij de dubbele overweg. Ga daar eens lekker zitten op een doordeweekse tussen
17.00 en 18.00. Dan zullen ze zien dat een fietstunnel aldaar het meest stomme idee van de
laatste 10 jaar is en dat er wel snel iets doeltreffends moet gebeuren.
Het gebied wat ooit centrum was.
Het plan voor huisvesting buitenlandse medewerkers op industrieterrein/ bij (agrarische)
ondernemers op terrein.omdat er al jaren over gesproken word in alle bestuurslagen en er
nooit iets mee gedaan is/ word.
Het Spoor
Hoe kan de oost-west verbinding door Boxtel aangepakt worden? Verkeer uit Boxtel weren,
maar buitenom leiden is een pré!
Hoek keizerstraat en v randerodestraat
In de spits door Boxtel heen rijden, niet te doen
Inventarisatie knelpunten en concrete oplossingen aandragen gehele gemeente Boxtel.
Onnodig om dit te beperken tot een wijk.
Jeugd en gezin
Kerkhof
Keulse baan, het is daar al druk wat als je de rest van boxtel ook nog verkeerds lam maakt
Keulsebaan. Als er geen rondweg komt in boxtel wordt het probleem van drukte nooit opgelost
zodra er een ongeluk gebeurt in ,voor of na de spoortunnel kan het verkeer geen kant op .
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Kijken naar de veiligheid van de speeltuinen in de wijk goede aarde en het slechte onderhoud
van de groenvoorziningen
Koraal om vooroordelen te minderen
Kunstverspilling bij bibliotheek, zonde van het geld
Laat ze eens gaan wandelen of fietsen en zien hoe slecht de wegen en stoepen zijn. Laten we
het maar niet over de groenvoorziening hebben.
Leegstand in het centrum onkruid in wijken en gemeente dichtbij waarom dat zoveel geld kost
en levert niks op
Leegstand met name in centrum
Lennisheuvel
Lennisheuvel en dan proberen om tussen 16uur en 17 uur bij de huisarts te komen op Oost
binnen 10 minuten
Liempde ivm rustplekken in centrum tijdens wandelingen
Lokale bedrijven
Markt
Markt 's avonds en in het weekend
Mgr. Wil Meerstraat Baroniestraat
Middelbare scholen
Niks want deze raad trekt haar eigen plan. Luistert toch niet, schuift ideeenaan de kant. Zonde
van mijn tijd
Nog steeds: de spoortracés. Boxtel verstikt door gesloten overgangen.
Onder de Rechter
Openbaar groen en trottoirs
Overal waar het onkruid de pan uit rijst
Overal waar veel sprake is van zwerfvuil, rondslingerend huisvuil en onkruid. Boxtel verloederd!
Overlast locaties , op momenten wanneer overlast plaats vind. Dus niet tijdens kantoortijden.
Project De Kleine Aarde
Rechterstraat (2x)
Rechterstraat en markt
Renbaan geplande locatie zonnepanelen
Rotondes Schijndelseweg
Scouting Boxtel, om te zien hoe vrijwilligers zich belangeloos vol enthousiasme inzetten voor de
jeugd.
Selissen (3x)
Selissen en omgeving
Selissen, en dan met name lettend op de verrommelling. Ook in de brandgangen!
Slechte mate van onderhoud van groen en wegen in Boxtel Oost
Speeltuin Linnenbleker-Spinster-Pellenwever
Stapelen ouderenwoningen
Stapelen, om te laten zien hoe het er nu uitziet. De tuin is verwaarloosd door al het troep wat er
o.a. neergegooid wordt.
Station openbaar vervoer voor oudere
Stenen brugje op de Burgakker, konijnhoolsedreef.Vanuit het pand daar en vanaf de
parkeerplaats wordt drugs gedeald en rondgebracht. daarnaast staan tegen dat huis midden in
de bocht regelmatig auto's geparkeerd waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.
Veiligheid voor fietsers. Rotonde bin de Schijndelseweg is een knelpunt
Vion (2x)
Voedselbank en Vincentius
Wandelend door het centrum op een zondagmorgen om met eigen ogen te zien dat op
zondagmorgen een schoonmaakronde erg gewenst is.
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Wegen en voet pad onderhout groen
Wonen in de Stationsstraat aanloop route centrum
Woningbouw senioren Liempde
Zonneweide Liempde, waar men veel te veel huizen op een klein stuk grond wil bouwen. Te
grote bebouwingsdichtheid, geen ruimye voor groen, daar waar nu zoveel groen is. De aarde en
de dorpskernen warmen op. Afwatering is slecht. Meer ruimte voor groen en leefbaarheid,
passend bij de iitstraling van deze wijk is mijns inziens vereist. Er wordt niet goed omgegaan
met openbare ruimte: meer groen, speelruimte, wandelpark. Er is zoveel moois nu wat
verwoest wordt voor stenen.
Zorglocaties
Zusterspad

Weet niet (49%):
Toelichting
Ik nodig de
gemeenteraad
uit voor
(locatie):

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

(Te) Veel raadsleden weten niet wat het betekent om afhankelijk te zijn van
diverse vormen van zorg. Er wordt vrijwel alleen gekeken naar wat dit kost.
Wat het wegvallen van goede zorg voor mensen die dit nodig hebben voor
gevolgen heeft is niet of nauwelijks duidelijk.
Boxtel wil het centrum opkrikken om zo ook meer kopers en recreanten aan
te trekken. Vooralsnog wordt is er veel leegstand van winkels en een
overmaat aan pensions voor arbeidsmigranten ( 200 tot 250 slaapplaatsen)
geëxploiteerd. Het toerisme in het centrum bestaat voornamelijk uit Poolse,
Roemeense , Wil Russische en andere Oost Europeanen.
Daar gaat te vaak dingen mis zonder dat daar door welke instantie dan ook
adequaat op gereageerd wordt.
De handhaving van het voetgangers gebied is een lachertje
Door het collectief is er de laatste jaren niets gepresteerd, daar moet
afscheid van genomen worden. Het gehele terrein, met uitzondering van de
voedseltuin, is geschikt te maken voor woningbouw, waar we behoefte aan
hebben.
Duidelijk maken dat er echt actie moet komen om het centrum weer
levendig te krijgen / uitstroom van winkeliers te beperken. Zorg er nu voor
dat het aantrekkelijk wordt om in Boxtel te gaan winkelen. Kijk naar
Schijndel bijvoorbeeld, gemakkelijk te bereiken / parkeren, goed
winkelaanbod, gezellig centrum.
En dan met iemand in een rolstoel of scootmobiel.
Er zijn bijna geen voorzieningen in een wijk van 10000 inwoners. Wel
overlast van en door jongeren uit andere delen van Boxtel. Onderhoud
voorzieningen is slecht.
Er zijn meerdere plekken.
Er zijn minder winkels maar wat er zijn zijn moeilijk bereikbaar. De markt
wordt overgeleverd aan de horeca. De bevolking bestaat uit meer dan
horeca bezoekers
Het afvalwater loopt niet goed weg door het vele onkruid.
Het is leuk dat de raad op plekken gaat kijken maar ik denk dat ze prima
weten wat er aan de hand is.
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Weet niet

•
•

Het kan niet zijn dat allerlei organisaties (de Rots, de Walnoot, Contour de
Twern, Ouderenbeleid) de dupe worden van verkeerde financiële
beslissingen. Geen WOZ verhogen waardoor een deel van de mensen
opdraait voor de tekorten.
Het word echt hoog tijd om hier nu voor eens en altijd een oplossing te
bedenken. Is nu wel lang genoeg over gezeverd.
En het vrachtverkeer wat de Kapelweg als sluiproute van en naar
Oisterwijk/Tilburg gebruikt.
Het wordt tijd dat dit project echt van de grond komt op de gemeentegrond.
Aanpassing project niet schuwen.
In de wijk is al veel gebeurd als je dit vergelijkt met 25 jaar geleden. Echter is
het nu tijd om aandacht te besteden aan de verkeerssituatie.
In principe moeten alle straten naar 30km/u. Straten met gemengd verkeer
en veel woningen er vlak lans zijn woonstraten en geen stroomregeling.
Met name verkeers situatie rechterstraat,en leeg stand winkels.
Om de inrichting van speeltoestellen, het bomenplan en verdere aanplant en
het onderhoud daarvan en het zwerfafval te bespreken.
Om te laten zien waar ondernemers praktisch tegenaan lopen bij een
wanbeleid / geen beleid van de gemeente.
Om ze te overtuigen de huidige situatie jaarrond te behouden zoals het nu
is. Dan heeft het centrum de potentie een aanzuigende werking op de
omliggende gemeenten te hebben.
Omdat er veel te hard gereden wordt.
Ontmoeting voor Boxtel Oost
Maar weinig belangstelling voor
De vooruitgang van de rots
Stank blijft
Stankoverlast!!!
Te smal voor voetgangers en fietsers en tijdens Corona zeker afstappen en
rechts houden
Veel onrust, onveilige situaties met scooters, te hard rijdende auto's,
drugsdealers domnelbad en doorgang huygenstraat-fietsbad bok
Verloedering bewoning, te hard rijden, geen plannen voor ver betering. Of
geen uitvoering van plannen!
Verpaupering en verwaarlozing jeugd overlast criminaliteit(kleine)
onveiligheid en weinig sociale en gemeentelijke controle
Wie is hier de baas? Er hangt soms een agressieve sfeer. Geen politie en/of
handhavers te zien.
Ze rijden je liever van de fiets af. Fietsstrook is te smal en de weg te druk en
er wordt veel te hard gereden. Alle wegen binnen bebouwde kom maximaal
30 km/u
Ik zou wel graag van de raad(sleden) willen weten waarom er zo veel
prestige projecten gedaan worden (Rechterstraat/Stationsstraat, stalen
IJsvogetjes, biomassaplein e.d.) terwijl de financiën zo beroerd zijn.
Meerdere plekken komen hiervoor in aanmerking. Op diverse plaatsen
(parken e.d.) is het slecht of moeilijk te voorkomen dat men er een rotzooi
van maakt. Optreden tegen drugshandel zou op vele plekken echter al een
oplossing zijn.
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3. TipBoxtel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Boxtel vergroten. Via het panel
TipMooiBoxtel kunnen alle inwoners in de gemeente Boxtel hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipmooiboxtel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMooiBoxtel is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de
lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipMooiBoxtel maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Boxtel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Carnaval’, ‘DNA’ en ‘Vuurwerk’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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