
Veerkrachtig Boxtel 
 
Vanwege een groot begrotingstekort heeft de gemeente Boxtel keuzes moeten maken. Gekozen is 
voor de denkrichting Veerkrachtig Boxtel. Vertrekpunt hiervoor is de ‘Basis op orde’ en het leggen 
van een stevig fundament om door te groeien naar een ‘Dynamisch en Duurzaam Boxtel’ met oog 
voor het sociale gezicht van Boxtel. De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, transformaties 
in het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkelingen vragen hierbij extra aandacht. Samen zorgen we 
voor een leefbare gemeente!  
 
Veerkrachtig Boxtel 
Bij Veerkrachtig Boxtel heeft de gemeente haar zaken op orde. We volgen wettelijke richtlijnen en 
kiezen bewust welke terreinen we extra aandacht geven en welke minder. Daarbij houden we 
rekening met de sociale structuur van Boxtel en streven we naar een schone en veilige 
woonomgeving. Waar mogelijk temporiseren we de uitvoering van plannen en projecten. Beleid en 
uitvoering baseren we  steeds meer op (digitaal toegankelijke) data.  
 
Boxtel op orde brengen is de basis zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. Maar ook zoeken 
we met de gemeenteraad, inwoners en bedrijven naar nieuwe mogelijkheden om verder te bouwen 
aan onze mooie gemeente. Het beleidsakkoord ‘Samen aan de slag is’ hierbij leidend.  
 
Het beleidsakkoord 
De keuzes die we moeten maken, staan het beleidsakkoord niet in de weg. Het duurt wel langer 
voordat we alles realiseren. Centraal blijft staan een duurzame ontwikkeling van de gemeente, 
waarbij  ‘people’ voorop staat in goede balans met ‘planet’ en ‘profit’.  Samen met inwoners, 
bedrijven, organisaties en vele vrijwilligers gaan we aan de slag om dat nieuwe evenwicht te 
bereiken. 
 
People 
Iedere inwoner doet er toe en kwetsbaren worden niet aan hun lot overgelaten. Dit is het 
uitgangspunt voor de keuzes die we in het sociale domein maken. Door meer in te zetten op  
preventieve maatregelen, beperken we kosten voor duurdere vormen van zorg. 
 
Planet 
De leefomgeving geven we vorm samen met inwoners. Welke woningen moeten worden gebouwd? 
Hoe ziet de woonomgeving eruit? Op welke manier is de leefomgeving ontsloten? We betrekken 
hierbij inwoners. We hebben veel aandacht voor uitdagingen op gebied van klimaat, energietransitie 
en biodiversiteit. Met elkaar zorgen we voor een mooie omgeving waarin het goed leven is. 
 
Profit 
Veerkrachtig Boxtel zet in op economische ontwikkeling. Hierbij stimuleren en faciliteren we 
marktpartijen. Boxtel wordt een thuisbasis voor hoogwaardig innovatieve en vernieuwende 
ondernemingen. Vrijwilligers vormen de basis voor de sport-, culturele en maatschappelijke 
voorzieningen. Wij steunen het vrijwilligerswerk; zij zijn de motor van onze samenleving.  
 
Een participerend Boxtel 
Inwoners nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. De gemeente wil daarbij 
helpen. Inwoners worden ook actief betrokken bij besluitvorming. Samen gaan we aan de slag met 
Veerkrachtig Boxtel! We brengen onze basis op orde en kijken waar ruimte ontstaat voor nieuwe 
uitgaven en ontwikkelingen. 


