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‘Een kloppend hart voor Boxtel Oost’

Van wijkvisie tot wijkontwikkelingsprogramma voor Boxtel Oost
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Delta Stichting Welzijn Boxtel, hierna te noemen; Delta
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Voor u ligt de wijkvisie van Boxtel Oost. Een wijkvisie die met zorg vanuit verschillende invalshoeken tot
stand is gekomen. Daarvoor zijn zowel bewoners als professionals geraadpleegd.
In 2009 startte de Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost met de voorbereidingen van een (wijk)enquête over
de leefbaarheid in de wijk. Samen met de gemeente, Woonstichting St. Joseph, Delta Stichting Welzijn
Boxtel1 en de Stichting Zet is een eerste analyse van de wijk Boxtel Oost gemaakt. Via de zogenaamde
methode ‘wijkwaardering’ uitgewerkt in een (wijk)enquête werden bewoners nauw betrokken bij dit proces. De uitkomsten hiervan zijn terug te lezen in het Eindverslag Wijkwaardering Boxtel Oost.
Vervolgens is begin 2010 een traject opgestart waarin partijen uit het maatschappelijk middenveld zijn
benaderd. Dit traject werd geïnitieerd door zowel de gemeente Boxtel als Woonstichting St. Joseph. In
enkele bijeenkomsten hebben zij samen met partners van gedachten gewisseld over hoe Boxtel Oost
er nu voor staat en hoe de wijk er over 10 tot 15 jaar uit zou moeten zien. In dit document leest u de
samenvatting van de uitkomsten van deze discussie.
Zowel het Eindverslag Wijkwaardering Boxtel Oost als de uitkomsten van de discussie met het maatschappelijk middenveld zijn belangrijke input geweest voor het definiëren van een wijkvisie voor Boxtel
Oost. Daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt van enkele beschikbare en relevante documenten
zoals de ‘Woonvisie 2010 – 2014‘ van de gemeente en het rapport ‘Woningmarktoriëntatie’ die in 2008
in opdracht van Woonstichting St. Joseph is uitgevoerd.
We kunnen terugblikken op een mooi proces. Met de presentatie van de definitieve wijkvisie ronden we
de eerste fase af. Tegelijkertijd staan we met deze afronding aan het begin van een nieuwe fase; hoe
vertalen we de visie tot een concreet wijkontwikkelingsprogramma?
Dit betekent dat we kunnen starten met fase 2 en zetten we aan de hand van de definitieve wijkvisie het
gesprek voort met bewoners en professionals die in de wijk actief zijn. We weten nu wat we echt belangrijk vinden en wat nodig is. Met hen willen we na de zomer 2010 concrete afspraken maken om alle
toekomstige ontwikkelingen zodanig in te richten dat dit goed aansluit bij de wijkvisie Boxtel Oost.
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Welke ontwikkelingsrichting is nodig om voor de huidige en toekomstige bewoners van de wijk Boxtel
Oost een duurzaam sociaal, fysiek en economisch perspectief te bieden voor de komende 10 tot 15
jaar?

Wat is het gewenste toekomstbeeld van de wijk Boxtel Oost voor de periode tot 2025?

De centrale onderzoeksvraag voor het ontwikkelen van de wijkvisie voor Boxtel Oost luidt als volgt:

1.3 Centrale onderzoeksvraag

In september 2007 hebben de gemeente, Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde
met elkaar in het prestatiecontract 2007 – 2011 “Samen Wonen, Samen Leven’ vastgelegd te investeren in wijkvisies. Hierin is opgenomen dat Woonstichting St. Joseph samen met de gemeente, de politie
en Delta voor alle wijken in Boxtel en in de omliggende kernen wijkvisies gaat ontwikkelen. Hierbij is ook
de afspraak gemaakt de verwachtingen en de investeringen op wijkniveau te willen monitoren. Evenals
het organiseren van een jaarlijks evaluatiemoment.
Omdat in de wijk Boxtel Oost onder de huidige inwoners in 2009 al een enquête naar leefbaarheid is
afgenomen, is ervoor gekozen hier een vervolg aan te geven en juist met deze wijk te starten om een
visie op te stellen. De uitkomsten van deze enquête zijn opgenomen in het zogenaamde ‘Eindverslag
Wijkwaardering Boxtel Oost’. Met de bewoners is destijds ook afgesproken om de uitkomsten op te
nemen in een samenhangende toekomstvisie voor Boxtel Oost.

1.2 Waarom een wijkvisie voor Boxtel Oost?

Elke wijk is uniek. Bewoners en professionals zien en ervaren dat elke wijk zijn eigen kenmerken en
krachten heeft. Een visie op de wijk is hét vertrekpunt om ook de waarde van de wijk in de toekomst te
kunnen garanderen. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van de woningen, maar gaat het ook
over de beleving van de wijk. Belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld het voorzieningenniveau en de inrichting van de openbare ruimte. Maar ook de mate van arbeidsparticipatie en het inkomensniveau van
zowel individuen als van de wijk als geheel. Het zijn belangrijke dragers die het kwaliteitsniveau van de
wijk beïnvloeden. Dit betekent dat het in wijkontwikkeling om een integrale benadering gaat op zowel
sociale, fysieke als economische aspecten. Met nadruk op integraal, want ontwikkelingen in de wijk
staan nooit op zich. Kansen, verbeteringen en oplossingen hangen altijd met elkaar samen. Het ontwikkelen van een integrale visie is daarom hét fundament om in de komende jaren in de uitvoering succesvol te kunnen zijn.

1.1 Het belang van een wijkvisie

HOOFDSTUK 1. ONDERZOEKSOPDRACHT
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Naast de invulling van het proces hebben we ook van gedachten gewisseld over de rolverdeling van de
beide opdrachtgevers. Woonstichting St. Joseph gaf daarbij aan dat zij haar primaire taak voornamelijk
ziet bij de ontwikkeling en het beheer van het vastgoed in de wijk. Het is het fysieke terrein, en dan
vooral de sociale huurwoningen, waarin zij de regie zal nemen. Voor het overige wenst Woonstichting

2.3 Rolverdeling opdrachtgevers

De gemeente en de woonstichting zullen deze partners ook in fase 2 actief betrekken, wellicht nog aangevuld met andere relevante partijen. Dit geldt in ieder geval ook voor de bewoners. Juist in fase 2,
waarin we gaan werken aan de invulling van concrete wijkprogramma’s, is het voornemen om het participatietraject met hen stevig neer te zetten. Daarmee proberen we naar een situatie te streven waarin
bewoners de mogelijkheid krijgen én nemen om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook zelf in de
wijk te gaan investeren.

Omdat de huidige inwoners van Boxtel Oost al in een veel eerder stadium via de zogenoemde methodiek ‘wijkwaardering’ betrokken waren geweest is heel bewust gekozen om fase 1 niet met bewoners
verder uit te werken. Zowel de gemeente als de woonstichting gaven aan de behoefte te hebben de
visieontwikkeling met het maatschappelijk middenveld te organiseren. Dit betekende dat we voor fase 1
verschillende partners hebben uitgenodigd om vanuit hun kennis en expertise bij te dragen aan de discussie over de gewenste ontwikkelingsrichting van Boxtel Oost. Tijdens een aantal bilaterale overleggen en enkele bijeenkomsten zijn zij bevraagd en hebben we met elkaar over de wijk van gedachten
gewisseld. De volgende partijen zijn in fase 1 benaderd:
x Politie;
x Lokale makelaardij;
x Delta Stichting Welzijn Boxtel;
x Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost;
x Stichting Zorggroep Elde.

2.2 Participatie partners en bewoners

Zowel de Woonstichting St. Joseph als de gemeente zijn beide opdrachtgever voor het ontwikkelen van
de wijkvisie voor Boxtel Oost. Met het definiëren van de onderzoeksvraag hebben we met beide opdrachtgevers vooraf stil gestaan bij de invulling van het proces.
We spraken met elkaar af dat we het proces zouden opsplitsten in twee fasen. Dit betekende dat we in
fase 1 ‘het ontwikkelen van de wijkvisie’ centraal zouden stellen en dat in fase 2 ‘het wijkontwikkelingsplan’ uitgewerkt zal worden. Voor fase 2 ligt daarmee de focus voornamelijk op het invullen van concrete programma’s. Gericht op zowel de korte- , midden- als op de lange termijn.
Het gehele proces hebben we vervolgens uitgezet in de tijd. Met elkaar kwamen we overeen om nog
voor de zomer 2010 fase 1 af te ronden. Na de zomer pakken we de draad weer op om tot en met het
einde van 2010 fase 2 uit te werken.

2.1 Invulling proces en tijdspad
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Samen met de vertegenwoordigers, die betrokken zijn geweest bij de procesbegeleiding van fase 1
(gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph, Delta, en Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost) zullen we
nog afstemmen hoe we het proces in fase 2 gaan organiseren.

2.5 Fase 2

Om fase 1 uit te werken (zie procesmodel, bijlage 1) zijn we gestart met het analyseren van enkele bestaande beleidsdocumenten afkomstig van Woonstichting St. Joseph en van de gemeente. Hiervan
vormden de woonvisie, de woningmarktoriëntatie, de eindrapportage van het strategisch voorraad beleid en het Eindverslag Wijkwaardering Boxtel Oost de belangrijkste onderleggers.
Vervolgens hebben we met elkaar een referentie wijkmodel opgesteld. In dit referentie wijkmodel zijn
een tweetal zaken opgenomen.
Ten eerste hebben we in dit model de huidige situatie van Boxtel Oost in kaart gebracht. Je zou kunnen
spreken in termen van een ‘scan’ of een ‘foto’ van de wijk ‘anno 2010’. Dit is gedaan op sociale, fysieke
en op economische aspecten.
Vervolgens hebben we in het referentie wijkmodel het ’ideaal wenselijke’ van een wijk opgenomen. Wederom geschetst vanuit de drie invalshoeken; sociaal, fysiek en economisch.
Deze ‘ideaal wenselijke’ uitgangspunten hebben we afgezet tegen de huidige situatie van Boxtel Oost.
Dit bracht ons tot een eerste analyse van de wijk. Vervolgens hebben we dit beeld aangevuld met een
SWOT-analyse. We bespraken de sterke en zwakke kanten van Boxtel Oost en benoemden mogelijke
kansen en bedreigingen.
Zowel de uitkomsten van het referentie wijkmodel (bijlage 2) als de SWOT-analyse (bijlage 3) zijn de
basis geweest voor het ontwikkelen van de toekomstvisie.

2.4 Fase 1

Woonstichting St. Joseph de rol aan te nemen van netwerker en aanjager. Vanuit die rol is zij bereid om
vervolgens met andere actoren in de wijk de aanpak van leefbaarheidaspecten uit te werken. De absolute regierol voor het overige is voornamelijk weggelegd voor de gemeente. De gemeente wordt gezien
als dé verantwoordelijke partij die niet alleen de juiste partijen betrekt in het proces maar ook de uitvoering van alle wijkontwikkelingsprogramma’s voor de komende jaren aanstuurt en bewaakt.

HOOFDSTUK 2. PROCES
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Binnen de totale wijkopbouw zijn er zonder meer meerdere subwijken of buurten te onderscheiden, die
een eigen karakter hebben en daarin ten opzichte van elkaar kunnen verschillen.

De wijk heeft qua ruimtelijke opbouw en bevolkingssamenstelling veel kenmerken van een jaren zeventig wijk. Dit soort wijken kenmerken zich door veel eengezinswoningen, veel ‘sluip-door-kruip-door’ opbouw met veel kleine plantsoentjes en pleintjes en een relatief grote parkeerdruk (rijden en parkeren).
Ook de grote groenstroken in en om de wijk zijn een kenmerk. Er zijn veel eengezinswoningen en een
aantal hoogbouwflats, in totaal zo’n 3750 woningen. In de wijk zijn diverse scholen aanwezig voor basis
onderwijs en een school voor bijzonder onderwijs. Aan de rand van de wijk ligt het winkelcentrum Oosterhof met een breed aanbod aan winkels. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor kinderopvang.
Ook is er een huisartsenpraktijkgroep, maatschappelijk werk, thuiszorg, fysiotherapie, moskee en gemeenschapshuis "De Rots". Op korte afstand van de wijk ligt het zwembad "Het Dommelbad".

De wijk ligt in het zuidoosten van de gemeente en wordt begrensd door De A2 aan de oostzijde, de
Dommel aan de zuidzijde, De Brederodeweg aan westzijde en de Schijndelseweg aan de noordzijde.
In onderstaande kaart is een overzicht van de wijk opgenomen.

Op 1 januari 2010 had Boxtel 30.300 inwoners (CBS). Met een inwoneraantal van ongeveer 9.451
(Gemeente, afdeling Burgerzaken, 2010) is de wijk Boxtel Oost de grootste wijk.

De gemeente Boxtel ligt in het midden van de stedenruit die gevormd wordt door Eindhoven, Tilburg,
Den Bosch en het stedelijk gebied Uden-Veghel. De gemeente Boxtel is sinds januari 1996 opgebouwd
uit de volgende zes wijken: Liempde, Lennisheuvel, Boxtel Oost, Centrum-Breukelen, Munsel-Selissen
en Selissenwal.

3.1 Afbakening gebied

Dit hoofdstuk schetst in grote lijn de analyse die gemaakt is van de wijk Boxtel Oost vanuit zowel fysieksociaal- en economisch perspectief. De complete analyse, dit wil zeggen het volledige overzicht van
referentie wijkmodel en de SWOT, is terug te vinden in de bijlagen. Voordat we een beeld schetsten van
de analyse zoomen we in op de ligging van de wijk Oost binnen de gemeente.

HOOFDSTUK 3. ANALYSE
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Tevredenheid leefomgeving
Uit het leefbaarheidonderzoek (2007 – 2008) blijkt dat zelfs ruim 88% van de inwoners tevreden is met
de huidige woning. 64% geeft aan dat zij ook tevreden zijn met de buurt waarin zij wonen.
Uit het Eindverslag Wijkwaardering Boxtel Oost blijkt dat bijna een kwart van de mensen, die een woning zoeken, aangeeft dat zij binnen Boxtel Oost wil verhuizen. Van de mensen die uit de wijk willen
verhuizen gaat de voorkeur uit naar het centrum (12,5%) en ongeveer even groot aantal zoekt ‘buiten
de gemeente’. De helft wenst te verhuizen naar andere wijken van Boxtel.

Slechts 3% van de woningen in Boxtel Oost is vrijstaand en 1% bestaat uit twee onder één kapwoningen. 14% bestaat uit appartementen. Boxtel Oost kenmerkt zich daarmee wel als een wijk met veel dezelfde type eengezinswoningen; meer dan 80% bestaat uit een tussen- en hoekwoning. Ondanks de
groene opbouw van de wijk, versterkt dit in sommige straten het eentonige karakter van de wijk. Dit stenige en compacte beeld komt het sterkst naar voren in het noordelijke deel van de Gaardenbuurt. Hier
is sprake van een ondoorzichtige stedenbouwkundige structuur en is de bewegwijzering onduidelijk. Het
is ook de enige buurt waarvan de gemeente regelmatig klachten ontvangt over gebrek aan parkeerruimte.
De geslotenheid en de onduidelijke bewegwijzering van de Gaardenbuurt zien we ook terug in nagenoeg alle ingesloten straten in de wijk.
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Woningaanbod
Over het algemeen kunnen we constateren dat het woningaanbod in Boxtel Oost behoorlijk gedifferentieerd is. Er is een redelijk evenwichtige verdeling tussen huur en koop; 59 % van de woningen zijn
koopwoningen en 41% van de woningen bevinden zich in de huursector.
Het merendeel van de huurwoningen (zo’n 77%) bevindt zich in de huurprijsklassen €343 - € 492. En
meer dan de helft van de koopwoningen (zo’n 70%) bevindt zich onder de € 300.000,00. Kijkend naar
deze prijsklassen kunnen we constateren dat er voldoende betaalbaar aanbod is.

De wijk biedt over het algemeen voldoende aanbod op de verschillende niveaus en er is op dit moment
ook een redelijk passend aanbod beschikbaar voor de diverse leeftijd- en huishoudtypen.

3.2 Fysiek

Groene druk; de verhouding tussen het aantal personen tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot en met 64
jaar. In Boxtel ligt de groene druk op 40,6% en is hiermee iets hoger dan het provinciale gemiddelde van 38,8%.
Grijze druk; de verhouding tussen het aantal personen van 64 jaar en ouder en het aantal personen van 20 tot
en met 64 jaar.
Notitie capaciteit Stichting Zorggroep Elde, april 2010.
Somatisch= lichamelijk. Psychogeriatrisch= dementerend.
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Ook bestaat de indruk dat er relatief weinig aanbod is voor starters. Om ook voor de komende jaren in
het woningaanbod de juiste invulling te kunnen geven wordt in het Eindverslag Wijkwaardering Boxtel
Oost Boxtel Oost het advies gegeven om een specifiek woonwensenonderzoek onder jongeren te houden.

Cijfers uit een notitie van Stichting Zorggroep Elde4 pleiten voor een extramurale (zorg)voorziening in de
wijk Oost. Met de vergrijzing in het vooruitzicht en andere toekomstige ontwikkelingen in de zorgsector
zal de trend van scheiden van wonen en zorg worden doorgezet. Er wordt geen verblijfscapaciteit meer
gebouwd voor de categorie zowel licht somatische als (lichte) psychogeriatrische cliënten5. Dit betekent
dat er een sterke druk komt op de huidige capaciteit van verzorgingshuizen (Simeonshof, Emmaus,
Molenweide etc.). Deze zal omgezet worden in (zware) verpleeghuiszorg. De huidige (lichte) verzorgingshuisbewoner gaat dus verdwijnen. Hierdoor ontstaat druk in de wijken omdat ouderen zelfstandig
blijven wonen hetgeen uiteraard invloed heeft op de woningmarkt voor ouderen en de extramurale
zorgvoorzieningen. Mogelijk zal deze druk het eerste zichtbaar zijn in de wijk Oost gezien de demografische ontwikkelingen.

Signalen die we hebben opgevangen uit gesprekken met partners, wijzen er echter op dat er bij senioren ook behoefte leeft aan grondgebonden seniorenwoningen. Het aanbod van dit type woningen is in
de wijk relatief beperkt.

Om in de huisvestingsbehoefte van deze doelgroep te kunnen voorzien, zijn een aantal jaren geleden
twee flats van Hoogheem specifiek voor hen gelabeld. Hoogheem bestaat uit 7 Hoogbouwflats, in totaal
466 appartementen. De flats 1 en 2 zijn tot en met de 6de verdieping gelabeld voor senioren (55+). De
gemiddelde leeftijd van bewoners ligt rond de 50 jaar. De flats 6 en 7 zijn volledig gelabeld voor senioren. De gemiddelde leeftijd ligt hier rond de 65 jaar. Daar waar mogelijk worden de flats opgeplust, om
ze beter geschikt te maken voor senioren. Nog dit jaar worden bij flat 7 de galerijen opgehoogd en alle
toegangsdeuren voorzien van automatische vergrendeling.

Grijze en groene druk’
Zowel uit het leefbaarheidonderzoek als in de wijkwaardering geven in het bijzonder ouderen aan dat zij
wel in de nabije toekomst willen verhuizen. 50% is te vinden in de leeftijdcategorie 45 – 75 jaar. Met de
groene2 - en grijze druk3 op komst (Bron; Woonvisie 2010 – 2014) is daarmee de verwachting dat niet
alle doelgroepen een passende woning zullen gaan vinden. Dit geldt in de eerste plaats voornamelijk
voor senioren. Op dit moment zien we dat deze doelgroep, ook wel de empty-nesters genoemd, veelal
in eengezinswoningen wonen.
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Veiligheid
Er zijn veel achterpaden en stoepen die aansluiten op de groengebieden. Voor kinderen zijn er ook
meer dan voldoende speelvoorzieningen in de wijk. Veel wegen lopen dood en er wordt op veel plekken

Openbare ruimten
Wandelend, rijdend en/of fietsend door de wijk is de algemeen indruk van de openbare ruimte heel positief. Het oogt over het algemeen ‘schoon en heel’. Uit het Eindverslag Wijkwaardering Boxtel Oost geeft
toch de helft van het aantal respondenten aan dat het onderhoud minder goed is geworden. Ongeveer
een derde geeft zelfs aan dat de wijk schoner moet. Dit heeft inmiddels al tot actie geleid vanuit de gemeente.
De wijk Boxtel Oost kent ruime grote groenstroken. Dit wordt zeer gewaardeerd door de bewoners. Er is
daarmee voldoende informele speelruimte, zowel in het noordelijke deel van de wijk als in het zuidelijke
deel.
Wel wordt door partners de vraag gesteld of er wel voldoende en zinvol gebruik wordt gemaakt van de
vele open ruimten in de wijk. Zo wordt verwezen naar het Oosterpark een open ruime plek dichtbij het
winkelcentrum Oosterhof. Het is een ruimte waar vrij weinig tot geen invulling wordt gegeven om bewoners uit te nodigen elkaar te ontmoeten. Dit geldt ook voor de open plek tussen de kinderboerderij en de
Gaardenbuurt. Een open terrein dat zich prima zou lenen om bijvoorbeeld evenementen te organiseren.

Nieuwbouw
In de wijk vindt op dit moment ook nieuwbouw plaats. Dichtbij het winkelcentrum Oosterhof wordt de
locatie Princenlant ontwikkeld. Verdeel over vijf fasen worden op deze locatie in totaal 205 woningen
gebouwd. Gelet op de huidige economische crisis is het de vraag in hoeverre de geplande woningen
voldoende gaan aansluiten bij de behoefte van huurders en kopers. In de ontwikkeling van een van de
deelplannen, waarin ook Woonstichting Woonstichting St. Joseph deelneemt, is de bouw van in totaal
98 appartementen voorzien. Hiervan zal 25% als koopwoning en 75% als huurwoning worden gerealiseerd. Van de 75% huurappartementen zal 23% voor een middeldure huur worden aangeboden (>
€ 520).

Leefstijlen
Dat verschillende leefstijlen een belangrijke factor vormen voor het woongenot blijkt inmiddels wel uit
ervaringen in het complex Berkengaard. Hier wonen jongeren en ouderen bij elkaar. Het verschil in dagritme maakt dat de beide doelgroepen niet goed met elkaar matchen. Het wekt eerder irritatie op dan
dat ze elkaar goed aanvullen. Het is daarom niet wenselijk om starters en senioren zondermeer bij elkaar in één complex te laten wonen.

En het is juist deze groep die veelal een belangrijke ‘drager’ is in de wijk. Zowel in de samenstelling van
de woningvoorraad als in het woonruimteverdelingsysteem zal dus ingespeeld moeten worden om
wooncarrière mogelijk te maken. Hiermee dient te worden voorkomen dat toekomstige midden- en hogere inkomensgroepen uiteindelijk wegblijven, omdat ze in een eerste levensfase al elders hun woonplek hebben gevonden. Dit strookt ook met de visie ‘Boxtel Bloeit’ waarin een beroep wordt gedaan op
de gemeente om kansen aan te grijpen om meer geschikte woningen voor jongeren en ouderen aan te
bieden. De gemeente heeft dit ook in de Woonvisie opgenomen.

Met de vergrijzing in het vooruitzicht en met het vertrek van starters zou dit kunnen betekenen dat een
eenzijdige samenstelling van de bevolking zou kunnen ontstaan in de wijk. Het is de vraag of Boxtel
Oost op termijn voldoende mogelijkheden kent om een wooncarrière op te bouwen. Wanneer dit niet
voldoende is, en starters wegtrekken, dan heeft dit ook consequenties voor het aantal toekomstige midden- en hogere inkomensgroepen in de wijk.
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Dit zal ook getoetst worden aan de uitkomsten van het woningmarktonderzoek 2010.
Dit zal ook getoetst worden aan de uitkomsten van het woningmarktonderzoek 2010.
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Verbetering van de invulling van de openbare groene ruimten, waardoor ontmoeting gestimuleerd
wordt.

Verkeersveiligheid vergroten; invoering 30 km zone en verbetering fietsroute langs de ring aan de
Europalaan.

Stimuleren van wooncarrière binnen de wijk. Voldoende passend woningaanbod tot stand brengen
voor senioren en voor jongeren/starters:
x Bouwen van grondgebonden seniorenwoningen6;
x Bouwen/labelen van woningen specifiek voor starters7.

Ondoorzichtige stedenbouwkundige structuur Gaardenbuurt; aanpak parkeerproblematiek en creëren
van meer open en toegankelijke ruimten.

Speerpunten Fysiek

centraal geparkeerd. Deze wegen en parkeerplaatsen zijn overdag als de auto’s weg zijn ook prima
speelruimte. Met de geplande invoering van 30 km zones in de wijk zal ook het gevoel van veiligheid
alleen maar toenemen.
Daarentegen wordt de fietsroute langs de ring aan de Europalaan als onveilig beschouwd. Om de snelheid van het autoverkeer te beperken is op deze ring op diverse plekken de weg versmald. Hierdoor
ontstaat voor fietsers het gevoel dat zij onvoldoende ruimte overhouden op het gemarkeerde fietspad.
In de wijk zelf is daarentegen sprake van goede fietspaden.
De openbare verlichting is voldoende en draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Bekend is dat de
stand van het grondwater in de wijk hoog is, zodat bij veel woningen water in de kruipruimte staat. Met
de aanpak van deze problematiek verwacht men dat dit in de nabije toekomst verbeterd zal worden.
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Bron: Woningmarktoriëntatie gemeente Boxtel, 2008

MunselSelissen

2%

48%

50%

Hoogopgeleid

74%

Opleidingsniveau
Het gemiddelde opleidingsniveau in Boxtel ligt een stuk hoger ten opzichte van zowel het Nederlands
gemiddelde als het provinciale gemiddelde. Vooral in de wijken Munsel, Verspreide huizen, Lennisheuvel en Liempde zijn veel hoogopgeleiden. In de wijken Boxtel Oost en Boxtel-Noord (Selissen) bevinden
zich het minst hoog opgeleiden (zie grafiek vorige pagina)..

Boxtel
29%
Boxtel Oost
22%
Bron: Woningmarktoriëntatie gemeente Boxtel, 2008

Huishoudensamenstelling

Huishoudgrootte
De gemiddelde huishoudgrootte van de gemeente ligt met 2,47 boven het landelijk gemiddelde (2,31)
en net boven het provinciaal gemiddelde (2,43). De wijk Boxtel Oost kent een gedifferentieerde huishoudsamenstelling, waarin de verschillende huishoudentypes evenredig vertegenwoordigd overeenkomstig de huishoudensamenstelling op gemeentelijk niveau.

Boxtel
24%
9%
Boxtel Oost
26%
9%
Bron: Woningmarktoriëntatie gemeente Boxtel, 2008

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw van de wijk is evenwichtig en vertoont geen extreme afwijkingen van de gemeentelijke leeftijdsopbouw.

OpleidingsniveauͲ %vanhetaantalhuishoudensperwijk

GemeenteBoxtel

Ook in Boxtel zien we dat net als in de rest van Nederland er sprake zal zijn van een vergrijzing in de
komende jaren.
Alhoewel we niet beschikken over exacte gegevens van de bevolkingsontwikkeling op wijkniveau verwachten we dat in de wijk Boxtel Oost een vergelijkbare ontwikkeling optreed als op gemeentelijk niveau.

Bron: CBS, regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040, 16 december 2009
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2010
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Bevolkingsontwikkeling
Op 1 januari 2010 kent Boxtel 30.300 inwoners (CBS). De bevolking is de afgelopen vijf jaar licht toegenomen ( van 29. 520 in 2005 – tot 30.300 in 2010) met circa 2,6%.
De trend is dat het aantal inwoners van de gemeente in de periode tot 2025 nog iets zal toenemen en
ronde de 30.557 zal uitkomen (CBS, 2009). Dit betekent een toename van slechts 0,8% ten opzichte
van het huidige aantal inwoners. De verwachting is dat ook na 2025 de bevolking licht zal blijven stijgen.

3.3 Sociaal
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Ook het gebied Hendrik Verheeslaan/Dr. de Brouwerlaan scoort hoger met 59% van de bewoners die
zich onveilig voelen. Het onveiligheidsgevoel in de Hendrik Verheeslaan / Dr de Brouwerlaan heeft als
oorzaak dat, in het doodlopende deel van de Dr. de Brouwerlaan (voor de half pipe), regelmatig een
samenscholing is van hangjongeren.

Met name de middelste drie flats scoren op het item ‘leefbaarheid’ niet erg goed. Dit uit zich vooral in
vervuiling, vernieling en gevoelens van onveiligheid. Bewoners zijn weinig betrokken bij hun woonomgeving. Op dit punt verdienen de flats bijzondere aandacht. In het Eindverslag Wijkwaardering Boxtel
Oost wordt aangegeven dat met betrekking tot het veiligheidsgevoel de score van Hoogheem echt het
onderzoeken waard is, zeker omdat in de postcodelijst de betreffende flats waar de score duidelijk hoger zijn makkelijk te traceren zijn. Het advies wordt gegeven om een uitgebreider onderzoek te doen
naar de oorzaak van het non-veiligheidsgevoel. Vooralsnog zijn in het afgelopen jaar camera’s geplaatst in de hallen van de flats en zijn de hallen opgeknapt.

Hoogheem scoort verhoudingsgewijs hoog als het gaat om gevoelens van onveiligheid: 66%. De flats
Hoogheem 3, 4 en 5 worden in de volksmond de ‘doorstroomflats’ genoemd. Hier zijn door het jaar
heen veel meer mutaties dan in de ‘seniorenflats’.

Uit het leefbaarheidonderzoek van de gemeente (2007 – 2008) geeft 95% aan zich veilig te voelen in de
woning. Dit komt ook overeen met de uitkomsten van de wijkwaardering Boxtel Oost. Nergens is echt
een concentratie van grote onveiligheid te constateren, wel zijn er een paar opmerkelijke afwijkingen
van het gemiddelde waar te nemen.

Jongeren blijven nog wel een punt van aandacht. Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de
aanleg van kleine speeltuintjes in de wijk. Maar voor de oudere jeugd zijn er weinig faciliteiten op enkele
trapveldjes en een half pipe na. In de gesprekken met het maatschappelijk middenveld komt naar voren
dat een gerichter onderzoek onder jongeren wenselijk is.

Jongeren en veiligheid
De cijfers zoals hierboven weergegeven tonen aan dat de wijk qua bevolkingssamenstelling nagenoeg
geen bijzonderheden vertoont. We gaan ervan uit dat dit ook direct een positief effect heeft op de mate
van sociale problematiek. Uit de gesprekken met partners, maar ook uit het Eindverslag Wijkwaardering
Boxtel Oost Boxtel Oost komt naar voren dat de wijk geen specifieke maatschappelijke problematiek
kent. Voorheen was er nog weleens sprake van overlast onder hangjongeren, maar ook dit verschijnsel
kent een positieve ontwikkeling. Uit het leefbaarheidonderzoek blijkt inmiddels dat dit is afgenomen van
17,2% naar 10,8 %.

c

17

FM ADVIES

Het versterken van de sociale structuur in buurten en wijken is absoluut een thema waarin men wenst te
blijven investeren, ook in Boxtel Oost. Dit komt ook terug in de afspraken die genoemd zijn in het prestatiecontract ‘Samen wonen, Samen leven’ tussen de gemeente en Woonstichting Woonstichting St.
Joseph. Tegelijkertijd is het ook een lastig thema. Want in hoeverre is een lage mate van betrokkenheid
direct terug te herleiden naar mogelijke maatschappelijke problemen in de wijk. In fase 2 zullen we de
discussie uitwerken over hoeveel en welke investeringen nodig zijn in Boxtel Oost om de sociale cohesie te bevorderen. Het is aan te raden de volgende gedachtelijn daarin mee te nemen.

Dat de betrokkenheid van bewoners in het algemeen in de wijk als zwak wordt getypeerd hangt volgens
de bevraagde partijen samen met een aantal zaken:
x Bewoners geven zelf aan onvoldoende bekend te zijn met de bestaande voorzieningen en activiteiten in de wijk. Ze vinden dat ze onvoldoende op de hoogte worden gehouden van wat er allemaal te
doen is;
x Organisaties in de wijk zijn veelal intern gericht. Ze zijn daarmee niet altijd zichtbaar voor anderen in
de wijk. Ze hebben veelal onvoldoende verbinding met elkaar. Ze zoeken elkaar weinig op, maken
geen gebruik van elkaars functies en versterken daarom ook niet in elkaars aanwezigheid;
x De functionaliteit van het gemeenschapshuis ‘de Rots’ wordt als zwak gekenmerkt. Ondanks dat ‘De
Rots’ een markant gebouw in de wijk is, staat dit gemeenschapshuis niet bekend als een aantrekkelijk gemeenschapshuis voor buurtbewoners met een goede inloopfunctie. Voor een deel is dit te verklaren in het aanbod van type activiteiten. Op dit punt wordt specifiek genoemd de functie van het
gemeenschapshuis ‘De Walnoot’ in Selissenwal, dat in het kader van de herstructurering tot stand is
gekomen. Deze wordt in de beleving van bewoners beter gewaardeerd dan het gemeenschapshuis
‘de Rots’ in Boxtel Oost.

d (laag)

Boxtel
9%
15%
Boxtel Oost
4%
19%
Bron: Woningmarktoriëntatie gemeente Boxtel, 2008

Sociale klasse

Sociale cohesie
Uit het leefbaarheidonderzoek (2007 – 2008) blijkt 81 % tevreden te zijn over het aantal sociale contacten. De contacten tussen bewoners blijven veelal beperkt tot straatniveau. Want als het gaat om het
deelnemen aan activiteiten in de wijk dan geven StichtingDelta Stichting Welzijn Boxtel en het wijkorgaan duidelijk aan dat de wijk toch echt wel kenmerken vertoont van een zogenaamde ‘slaapwijk’. De
wijk wordt getypeerd als een woonwijk met weinig economische en sociale activiteiten. De uitdrukking
‘slaapwijk’ wordt ook in verband gebracht met een lage participatie van bewoners.

Sociale klasse
Als we kijken naar de sociale klasse in Boxtel Oost, dan zien we in vergelijking met de sociale klasse op
gemeentelijk niveau dat er relatief minder mensen in de hoogste en minder mensen in de laagste sociale klasse te vinden zijn. De wijk kenmerkt zich voornamelijk door een stevig aandeel in de middenklasse.
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Naast bijzondere aandacht voor dit thema vragen we ook aandacht voor het voorzieningenniveau. Bij
een te beperkt voorzieningenniveau loopt Boxtel Oost het risico dat steeds meer senioren uit de wijk
vertrekken. Van belang is dus om ook om in de komende jaren te blijven investeren in het voorzieningenniveau. Hierin passen de voorgenomen ambities van Stichting Zorggroep Elde. Zij hebben het voornemen om meer wijk- en buurtgericht te gaan werken. Daarbij wordt ook gedacht aan het aanbieden
van zorgondersteuning vanuit een toekomstig steunpunt in de wijk, mogelijk in combinatie van de uitleen van hulpmiddelen. Om een compleet beeld te krijgen van de juiste invulling op dit thema hebben
partners aangedragen om een behoefte-onderzoek uit te werken. Dit onderzoek dient een antwoord te
geven op welke wijze we passende woon- zorgarrangementen in Boxtel Oost tot stand kunnen brengen.

Senioren en voorzieningenniveau
Gezien de groei van het aantal senioren is het aan te raden om deze groep zorgvuldig te betrekken bij
de ontwikkeling van de wijk. Enerzijds om zicht te krijgen én te houden op de mate van mogelijke eenzaamheidsproblematiek. Bijzondere aandacht voor eenzaamheidsproblematiek gebeurt nu bijvoorbeeld
bij Hoogheem. Binnenkort start daar een koffie-inloop op flat 7.

Het bevorderen van ontmoeten leidt terecht tot het verbeteren van het leefklimaat. We doen er goed
aan om een onderscheid te brengen tussen ‘weven’ en ‘verknopen’( T. Blokland, 2008). ‘Weven’ komt
neer op het alledaags langs elkaar heen schuiven. Bij ‘verknopen’ gaat het om het aangaan van meer
duurzame sociale relaties met anderen zodat sociale netwerken ontstaan. Ze zijn allebei belangrijk, al
zijn we mede door de traditie van sociale wetenschappen sterk geneigd meer belang aan duurzame
banden dan aan korte contacten toe te kennen. Bij de invulling van het bevorderen van sociale cohesie
is het van belang deze niveaus te kennen en herkennen. Voor veel inwoners kan alledaags sociaal verkeer al in een behoefte voorzien, ook als het verder nergens toe leidt. Het draagt daarmee prima bij aan
het ‘thuisgevoel’ in de wijk. Voor andere inwoners kan de behoefte liggen om heel frequent elkaar te
ontmoeten, waarin vooral overeenkomsten met elkaar de basis vormen. Veel is, uiteindelijk, aan mensen zelf. Het moet vrij staan het TV kijken te verkiezen boven de buurtactiviteit zonder dat hun gebrek
aan betrokkenheid wordt verweten.

19

Behoefte-onderzoek onder senioren naar woonzorg arrangementen.

Stimuleren van ontmoeting op twee niveaus; verknopen en verweven.

Stimuleren van buurtgericht werken door Zorggroep Elde.

Inloopfunctie gemeenschapshuis ‘de Rots’ verbeteren.

FM ADVIES

Zichtbaarheid van diverse functies in de wijk vergroten en de onderlinge verbindingen versterken.

Participatie bewoners bevorderen.

Behoefte-onderzoek jongeren uitvoeren.

Speerpunten Sociaal
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Sociale as
Naast de smalle functionaliteit van het winkelcentrum is ook de decentrale ligging van het winkelcentrum in de wijk een punt dat regelmatig in de gesprekken is terug gekomen. Dit geldt overigens ook voor
enkele andere belangrijke voorzieningen zoals de kinderboerderij en het gemeenschapshuis "de Rots".
Aangezien er ook voor het gemeenschapshuis "de Rots" de behoefte ligt om deze flink op te knappen is

De uitstraling van het winkelcentrum de Oosterhof wordt in de gesprekken met partners aangemerkt als
zeer zwak. Het winkelcentrum kent een gesloten structuur, de parkeersituatie is niet optimaal, het heeft
een verouderde uitstraling met een zeer stenig karakter. Met het ontbreken van horecavoorzieningen is
Oosterhof vooral heel functioneel van aard, maar nodigt niet uit tot ontmoeting. Er liggen plannen om
het winkelcentrum te herontwikkelen. De voortgang hiervan is vooralsnog onduidelijk. Ook betwijfelen
partners of er bij de herontwikkeling wel voldoende ingestoken wordt om de samenhang met andere
voorzieningen en de aangrenzende openbare ruimte binnen de wijk op te zoeken.

Voorzieningenniveau
Uit het leefbaarheidonderzoek (2007- 2008) komt naar voren dat 47,2 % matig tevreden is over het
voorzieningenniveau in de wijk. Uit de wijkwaardering blijkt bovendien dat 40% van de huidige bewoners de wijk geen aantrekkelijke uitstraling vindt hebben. Ook in de gesprekken met partners blijkt dat
zij meer signalen ontvangen dat de uitstraling van Boxtel Oost als minder wordt ervaren.

Boxtel
113.4
Boxtel Oost
118.8
Bron: Woningmarktoriëntatie gemeente Boxtel, 2008

Gemiddelde koopkracht (index)

Boxtel
Boxtel Oost

Gemiddeld bruto hh. inkomen

Boxtel
32%
Boxtel Oost
27%
(*) bedragen in euro's x 1.000

Inkomen (*)

58%
68%

> 69

fulltime

Ook voor wat de inkomenssituatie betreft scoort Boxtel Oost positief.

Boxtel
5%
3%
Boxtel Oost
3%
2%
Bron: Woningmarktoriëntatie gemeente Boxtel, 2008

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie
Kijkend naar de arbeidsparticipatie Boxtel Oost dan ligt de wijk boven het gemeentelijk niveau. 84% van
de inwoners heeft een baan en slechts 2% heeft geen baan.

3.4 Economisch

21

FM ADVIES

Creëren van sociale as; verbinding zoeken met andere voorzieningen in relatie tot openbare ruimte
waardoor een kwaliteitsverhoging wordt bereikt.

Aanpak winkelcentrum.

Speerpunten Economisch

Het creëren van een "sociale as" zou betekenen dat de afzonderlijke sociale en economische voorzieningen veel meer op elkaar kunnen worden afgestemd. Deze as zou dan ook veel meer kunnen bijdragen aan levendigheid in de wijk, het stimuleren van ontmoeting, versterken van onderlinge sociale samenhang en het actiever participeren van bewoners.

Vanwege deze afzonderlijkheid is er onvoldoende vermogen om elkaar te versterken. Met andere
woorden, er ontbreekt samenhang in de verschillende functies in de wijk. Het ontbreken van onderlinge
relaties in de voorzieningen is niet alleen een gemiste kans op de ontwikkeling van het voorzieningenniveau, maar ook voor de ontwikkeling van de bewoners persoonlijk. Bewoners worden namelijk te weinig
uitgenodigd om actief en langer van de aangeboden voorzieningen gebruik te maken. Zo kent het winkelcentrum geen plek waarin ‘ontmoeting’ gestimuleerd wordt. Dit geldt ook voor de Brede School en de
kinderboerderij. Het aanzicht van de Brede School is vanwege het hekwerk niet uitnodigend. Het is verder de vraag of de activiteiten binnen de Brede School optimaal door de wijk worden benut. De kinderboerderij is een voorziening die in de beleving van veel bewoners niet eens bekend is.

Op bovenstaande foto is de "sociale as" in rood ingetekend.

het aan te bevelen om langs de
lijn van de al reeds bestaande
voorzieningen een sociale as te
creëren. Geografisch gezien kent
de wijk een zone met voorzieningen die zich goed leent om ontwikkelt te worden tot een “sociale
as” waarmee de wijk een “kloppend hart “ krijgt. De diverse
voorzieningen in de wijk, zoals
het winkelcentrum, het gemeenschapshuis en Brede school "de
Wilgenbroek" sluiten in feite veel
te weinig op elkaar aan. Het zijn
stuk voor stuk voorzieningen die
in feite geheel los op zichzelf in
de wijk staan. Dit wordt versterkt
doordat de organisaties in de wijk veelal te intern gericht zijn en onvoldoende verbinding met elkaar
hebben.

HOOFDSTUK 3. ANALYSE

Dit zal ook getoetst worden aan de uitkomsten van het woningmarktonderzoek 2010.
Dit zal ook getoetst worden aan de uitkomsten van het woningmarktonderzoek 2010.
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Creëren van sociale as; verbinding zoeken met andere voorzieningen in relatie tot openbare ruimte
waardoor een kwaliteitsverhoging wordt bereikt.

Aanpak winkelcentrum.

Speerpunten Economisch

Behoefte-onderzoek onder senioren naar woonzorg arrangementen.

Stimuleren van ontmoeting op twee niveaus; verknopen en verweven.

Stimuleren van buurtgericht werken door Zorggroep Elde.

Inloopfunctie gemeenschapshuis ‘de Rots’ verbeteren.

Zichtbaarheid van diverse functies in de wijk vergroten en de onderlinge verbindingen versterken.

Participatie bewoners bevorderen.

Behoefte-onderzoek jongeren uitvoeren.

Speerpunten Sociaal

Verbetering van de invulling van de openbare groene ruimten, waardoor ontmoeting gestimuleerd
wordt.

Verkeersveiligheid vergroten; invoering 30 km zone en verbetering fietsroute langs de ring aan de
Europalaan.

Stimuleren van wooncarrière binnen de wijk. Voldoende passend woningaanbod tot stand brengen
voor senioren en voor jongeren/starters:
x Bouwen van grondgebonden seniorenwoningen8;
x Bouwen/labelen van woningen specifiek voor starters9.

Ondoorzichtige stedenbouwkundige structuur Gaardenbuurt; aanpak parkeerproblematiek en creëren
van meer open en toegankelijke ruimten.

Speerpunten Fysiek
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De belangrijkste hierin is in feite het ontbreken van een "hart" in de wijk. Het ontbreken van een
‘hart/kern’ in de wijk leidt ertoe dat de wijk op dit moment onvoldoende een eigen identiteit kent. Dit is
voor de wijk een groot gemis. Er liggen wel kansen om dit voor de toekomst te doorbreken. Met het creeren van samenhang in bestaande functies en voorzieningen, de sociale as, kan er een ‘hart’ ontstaan.
En met het optimaal (her) inrichten van al deze functies krijgt Boxtel Oost een ‘kloppend hart’.

Wel is in de gesprekken naar voren gekomen dat we alert dienen te zijn op een aantal signalen. Deze
signalen kunnen ertoe leiden dat de wijk in de toekomst gaat afglijden. Ze zijn genoemd in de speerpunten.

Naar aanleiding van de gesprekken en de analyses die we met elkaar hebben gemaakt mogen we concluderen dat de wijk Boxtel Oost een ruime en evenwichtige wijk is. Er is eigenlijk geen sprake van zware problematiek als het gaat om veiligheid of leefbaarheid. Op basis van harde objectieve criteria, zowel
fysiek, sociaal en economisch is niet aan te tonen dat er sprake is van zeer negatieve ontwikkelingen.
We doelen dan op feitelijke gegevens met betrekking tot criminaliteit, huisvesting, opleiding, werk en
inkomen.

HOOFDSTUK 4. CONCLUSIE
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Boxtel Oost heeft met de gerealiseerde nieuwbouw echt een frisse moderne uitstraling gekregen.”

De wijk kent een sterk sociaal netwerk. De bewoners zijn actief in de wijk en dit wordt nog eens extra
gestimuleerd door Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost.

Voor de jeugd is Boxtel Oost een prima wijk om zich te vermaken. Er zijn prachtig aangelegde speelen sportplekken, er is een aantrekkelijke kinderboerderij en zowel in het gemeenschapshuis als in de
brede school worden allerlei activiteiten georganiseerd. Ook de ruime openbare ruimtes in de wijk
worden goed en veelvuldig benut. Ook op deze plekken vinden er voor de jeugd verschillende activiteiten en evenementen plaats.

Ook starters vinden hun plek in Boxtel Oost. Veel starters hebben een eengezinswoning van Woonstichting St. Joseph gekocht en de eerste kinderen van hen gaan inmiddels naar de basis school. Dit
gebeurt veelal op de fiets. Het fietsnetwerk in de wijk is heel goed ingericht en vanwege de 30 km
zones zeer veilig. Bovendien heeft de fietser overal voorrang in de wijk.

Senioren wonen graag in Boxtel Oost. Deze doelgroep is in de afgelopen jaren ook behoorlijk toegenomen. Zij wonen vooral op Hoogheem. Een aantal flats is speciaal voor hen geschikt gemaakt omdat ze zijn opgeplust. Maar ook de patio-bungalows die specifiek voor hen zijn gerealiseerd, zijn zeer
in trek.

Hierin is ook een zorgsteunpunt gerealiseerd. Dit zorgpunt is een welkome aanvulling voor senioren.
Vanuit dit zorgsteunpunt worden ook woonzorgarrangement op maat aangeboden waarbij alleen
betaald wordt voor de diensten die men af wil nemen.

Midden in de wijk is een ‘sociale as’ gecreëerd met als bruisend hart het vernieuwde winkelcentrum
en het opgeknapte gemeenschapshuis de Rots. In z’n totaliteit is de ‘sociale as’ dé ontmoetingsplek
van de wijk.

Het is goed wonen en leven in Boxtel Oost. Het is een ruime, groene en dynamische wijk waar bewoners zich veilig voelen en tevreden zijn. De bewoners weten prima de weg te vinden naar alle
voorzieningen die de wijk te bieden heeft.

“Boxtel Oost in 2025!

HOOFDSTUK 5. EPILOOG
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BIJLAGE 2: REFERENTIE WIJKMODEL BOXTEL OOST
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