Wonen
10. Vindt u dat Boxtel het afgelopen jaar in woonkwaliteit
vooruit of achteruit is gegaan?
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Er zijn interessante woonprojecten gerealiseerd of van start gegaan.
Mooie nieuwbouw wijken erbij dus veel keus. Het is er mooi en rustig alleen qua winkels en
activiteiten in het centrum zou het van ons (gezin met 2 jonge kinderen) meer mogen. Maar ik vind
het toch een heerlijk dorp om te wonen
Sint Joseph huizen zijn goed opgeknapt. Ik vind wel dat er te veel gebouwd wordt. Alles staat
voortaan redelijk op elkaar gebouwd.
Als je winkelaanbod niet meerekent.
Ook al zou je eigenlijk moeten schrikken van bijvoorbeeld de inbraak in onze bus, of dat voorval
laatste carnavalsnacht, ik ga nog steeds alleen naar huis na het stappen. Of laat de hond uit laten.
Voor ons is er weinig veranderd op Oost, we wonen hier al jaren heerlijk!
Buiten het centrum slecht onderhoud aan wegdek, weinig controle op rondslingerend vuil, vaak
geparkeerde auto`s op trottoirs, vuilnisbakken die dagen aan de straat staan e.d. In buitenwijken
weinig of geen boa`s te zien!
De nieuwe samenwerking met andere wooncorporaties vind ik persoonlijk niet erg positief.
Door de ridicule maatregelen om fietsers overal en altijd voor te trekken is de verkeersveiligheid en
de bereikbaarheid verslechterd.
Ik Woon er nu 40 jaar met een paar jaar ertussenuit geweest. Heb veel zien veranderen. Gemeente
die vindt ik gezag moet uitstralen. Houdt je aan het lijntje en kijkt niet meer naar de burger zelf!
Kijk eens naar best, ondanks crisis gewoon doorgebouwd
Natuurlijk terugloop centrum, maar ook veel hondepoepoverlast. En een doorn in het oog, al die
auto`s in de voortuinen...
Omliggende gemeentes bouwen Boxtel doet niks
Te Weinig huur aanbod. En Te lange wachttijd!!!
Veel politieke missers, zoals het schaliegas wat men eerst binnen probeert te halen en er daarna
weer vanaf probeert te komen. Ook de dubbele overweg maak gewoon een auto tunnel die kun je
altijd nog sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Of ga voor het hoogst haalbare een verdiept spoor.
De politiek in Boxtel snapt niet dat je altijd je wensen naar onder kan bijstellen. Ze hoeven straks
nergens aan te kloppen als het auto luwe plan niet werkt en de inwoners zitten met een paar hele
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drukke straten en veel sluip verkeer. Als toppunt gaan ze ook nog minder parkeerplaatsen maken in
het centrum, allemaal super ideeën om een gemeente minder populair te maken om er te wonen,
te werken of een bedrijf te runnen.
Voornamelijk verkeer en infra is slecht. Geen glasvezel, buitengebied niet eens coax. Wegen zitten
dicht en de toekomstplannen zijn bedroevend
Winkels sterk afgenomen
Ik vind dat er teveel appartementen bij zijn gekomen. Ik had liever meer leuke eengezinswoningen
gezien.
Woon in Liempde

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

11.1 ‘Ik woon in een inbraakvrije buurt’
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Gebeurt wel eens maar niet te vaak
Helaas hebben ze bij ons wel al 3x ingebroken, maar volgens mij wonen we toch nog in een
redelijk inbraakvrije buurt
Ik heb zelf een goed beveiligingssysteem, maar hoor weinig over inbraken in de buurt.
Bestaat niet. Gekke vraag
In de wintermaanden is het hier in Boxtel Oost veelal raak!
Je bent er nooit van gevrijwaard en je moet zorgen voor degelijke beveiliging van je huis. En we
gebben geluk dat de sociale controle hier vrij groot is.
4 x ingebroken in 4 jaar tijd
Er is al 2 x ingebroken.
Ik kan de handen niet meer tellen de inbraken en vernielingen aan de auto en de dingen in de
tuin de laatste 12 jaar. Die 12 jaar ervoor was het op 2 vingers te tellen
Er gebeurt slechts een enkele keer iets.
Ik ben geen inwoner van Boxtel, werk er wel.
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11.2 ‘In Boxtel voel ik me veilig op straat’
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Nog nooit onveilig gevoeld
Ik ga in het weekend `s avonds niet vaak alleen op pad, dus ik weet niet of de veiligheid ook voor het
weekend geldt.
Vroeger woonde we ver achteraf , zonder lantaarnpalen .dus leer je van zelf dat je niet bang hoeft te
zijn en gewoon doen
Er zijn bepaalde gedeeltes binnen de gemeente waar ik niet kom in het donker
Er zijn plekken in Boxtel waar ik liever niet kom.
Weinig politie op straat, hooguit zo nu en dan eens een passerende patrouillewagen.
Zijn best vaak verhalen van mishandelingen
Dat ligt niet zo zeer aan Boxtel maar aan de tijd waarin we leven en je overdag ook op je hoede
moet zijn. ` s Avonds ga ik of mijn kinderen niet alleen over straat.
Er is op selissen ooit een verdwaalde boa die een caravan bekeurd die er net een dag staat. Dus die
doet zelfs z`n werk niet goed. Politie zie ik alleen erdoorheen scheuren als er iets is. Maar ik zie nooit
er een door de wijk lopen. Op vrijdag de markt dag kunnen ze zoveel bekeuren omdat ze je van je
sokken afrijden en zelfs dan niks of niemand. In de avonden staan er van die groepjes bij speeltuinen
die je vuil aankijken.
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11.2.1 Wanneer voelde u zich niet veilig op straat?
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Ik hoop dat er iets mee gedaan wordt. Dat overheid, ondernemers en burgers meer op 1 lijn
worden gezet. Iedereen kan van elkaar leren maar nu lijkt er meer gekeken te worden naar
andere kwesties. Kijk nu naar selissen. Iedereen hoopte daar voor een extra Supermarkt en een
wibra ofzo maar de panden blijven leeg! Plus wil geen concurrentie maar wat wil de
consument? Alles draait om geld en dat begrijpt iedereen maar zo werkt het ook voor de
consument.
Politie komt niet als je belt, daarnaast durven zij ook niet zoveel meer. Zeker niet voor het
salaris wat ze krijgen. Een beter salaris en een paar maanden ME training zou de politie erg
goed doen.
Rechterstraat rond 20.00 bij Zwaansebrug veel hangjongeren. Nooit iets meegemaakt, maar
vindt het niet prettig
Sinds de mishandeling met Carnaval
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