
Kansen voor iedereen

Iedereen in Boxtel verdient gelijke kansen. Preventie is daarbij erg 

belangrijk. Investeer daarom in jongerenwerk zodat dit voor iedereen 

goed toegankelijk is. Organiseer jeugdzorg zoveel mogelijk in de 

directe omgeving van het kind.

Investeer niet in stenen maar voorzieningen, maak bijvoorbeeld sport 

en cultuur voor iedereen toegankelijk, geef mensen de mogelijkheid 

hun leven lang te leren en start integratie bij aankomst in Boxtel.

Zo geven we iedereen de kans zich te ontwikkelen. Laat iedereen vrij, 

maar niemand vallen.

Talentvol Boxtel

D66 staat voor goed onderwijs op alle niveau’s en voor alle leeftijden. 

Leren houdt niet op na de schooltijd, ook buitenschools leren is 

belangrijk. D66 wil voor alle kinderen een fijne school in de buurt. 

Daarom moet er een nieuw huisvestingsplan komen voor de lange 

termijn. Speciale aandacht voor de basisschool in Esch, renovatie of 

nieuwbouw kan niet langer wachten. Schoolgebouwen horen gezond, 

veilig en duurzaam te zijn. Schoolpleinen moeten groen en uitnodigend 

zijn om te spelen.

Kies voor samen(vatting).

Groen Boxtel

D66 kiest voor een groene toekomst waar duurzame technologie 

wordt gekoppeld aan meer groen in straten, op daken en in tuinen 

van bewoners. Zo kunnen we klimaatveranderingen beter opvangen 

en investeren we in onze eigen buurten en woningen. Verduurzamen 

moet eenvoudiger worden gemaakt en betaalbaar voor iedereen. 

Dat is goed voor de leefbaarheid in de straat en draagt bij aan een 

aantrekkelijke gemeente waar bezoekers graag naar toe komen. Voor 

2030 moet er 1 boom per inwoner worden geplant, 30.000 extra 

in totaal. Het opwekken van duurzame energie vindt plaats in goed 

overleg met omwonenden.

Betrouwbaar bestuur

Boxtel is een open en toegankelijke gemeente. D66 wil een raadsbreed 

akkoord zodat alle politieke partijen meer gaan samenwerken. 

Niet alleen in de politiek , maar ook met inwoners, bedrijfsleven en 

organisaties. Naast meer overleg en communicatie wil D66 daarom 

ook meer inspraakmogelijkheden voor inwoners, en versterking 

van de regionale economie. Helaas zijn bezuinigen onvermijdelijk, 

dit maakt samenwerken nog belangrijker om gezamenlijk tot een 

oplossing te komen.
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Levendig Boxtel

Boxtel heeft veel evenementen en vrijwilligers, iets om trots op te zijn!

Wijkmakelaars kunnen nieuwe initiatieven samen met inwoners 

oppakken en uitwerken, daarom wil D66 deze breder in zetten.

De komende jaren willen we werk maken van het aantrekkelijk maken 

van het centrum. Dit draagt bij aan het woongenot van inwoners en 

stimuleert ondernemers. Daarom willen we uitvoering geven aan 

de visie Boxtel binnen de bruggen, nieuw reclame- en gevelbeleid 

opstellen en ons cultureel erfgoed beschermen en een nieuwe functie 

geven. 

Bereikbaar Boxtel

Boxtel staat ook voor grote uitdagingen op het gebied van 

infrastructuur de komende periode. D66 wil doorgaand vrachtverkeer 

weren uit het centrum en Esch met een vrachtwagenverbod. 

Daarnaast moet de fietser meer ruimte krijgen en overal veilig zijn. 

Het centrum blijft toegankelijk voor iedereen. In de zomer wordt de 

markt afgesloten voor autoverkeer zodat horeca en evenementen 

meer ruimte krijgen. Daarnaast willen we fietskluizen op het station 

en in het centrum zodat altijd veilig gestald kan worden.

Kies voor samen(vatting).

Wonen in Boxtel

De schop gaat nu echt de grond in, tot 2025 worden er meer dan 

duizend woningen gebouwd. D66 wil dat er ook plannen tot 2035 

worden gemaakt, processen kunnen jaren duren waardoor het lang 

duurt voor er echt gebouwd wordt. Daarbij moet woningbouw gericht 

zijn op doorstroming op de woningmarkt, moet de leefbaarheid 

in dorpskernen geborgd worden door voldoende woningbouw en 

moeten voorzieningen in wijken aansluiten op de bewoners. Dit 

verhoogt de leefbaarheid en maakt wijken levensloopbestendig en 

voor iedereen toegankelijk.

Gezond Boxtel

Een gezonde levensstijl is belangrijk voor het welzijn van mensen. 

D66 wil dit dan ook promoten. (Sport) activiteiten en voorzieningen 

moeten laangdrempelig beschikbaar zijn voor alle inwoners. 

Daarnaast zet D66 in op preventie, voorkomen is beter dan genezen. 

Alleen door samen voor elkaar te zorgen kunnen we dit bereiken. 

Vormen van buurtzorg zoals een wijkleerbedrijf zijn daarbij belangrijk.
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Ondernemend Boxtel

In Boxtel zijn veel mooie bedrijven gevestigd. De gemeente, het 

onderwijs en ondernemers kunnen elkaar versterken. Daarom wil D66 

de samenwerking intensiveren.

Vorst B wordt ontwikkeld tot duurzaam centrum voor innovatie, ook 

Boxtelse bedrijven moeten hier een plekje kunnen krijgen. Daarnaast 

wil D66 ruimte maken op Vorst C voor uitbreiding van hoogwaardige 

bedrijven. Start-ups moeten geholpen worden om door te kunnen 

groeien door bijvoorbeeld multifunctionele ruimte beschikbaar te 

stellen.

Kies voor samen(vatting).

Veilig Boxtel

Veiligheid is een van de belangrijkste onderwerpen om fijn te kunnen 

wonen in Boxtel. Ook dit vraagt samenwerking tussen verschillende 

organisaties en moet ingezet worden op preventie. Daarom wil 

D66 investeren in jongerenwerk, onderwijs en digivaardigheid voor 

ouderen zodat cybercriminelen geen kans maken. Naast preventie 

is ook handhaving belangrijk, D66 wil dit daarom uitbreiden. 

Wijkagenten vormen een belangrijke schakel tussen preventie en 

handhaving.

Daarnaast wil D66 een coffeeshop in Boxtel toestaan en een 

vuurwerkverbod instellen.
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