
Overzicht aandachtspunten en ideeën klankbordgroep Stationsstraat 10-6-2020

Wandel-, fiets- en 
speelplekken

Veiligheid en overlast Verkeer en voorzieningen Groen, natuur en cultuur Betrokkenheid met de 
omgeving en met elkaar

Aanvullende opmerkingen

Brede wandelpaden, fietsen en 
langzaam rijdend verkeer in het 
midden.

Maximale snelheid van 30 km per 
uur, meer verlichting.

Eenrichtingsverkeer en een aantal 
parkeerplaatsen.

Grote bakken met groen. Met de onderstaande aanpassingen, 
is mijn inziens, voor de omgeving en 
elkaar een prima basis gelegd; 
- eenrichtingsverkeer 
- maximaal 30 km 
- een aantal parkeerplaatsen 
- meer verlichting  
- brede looppaden  
- grote bakken met groen

Zou graag zien duidelijk waar je moet 
fietsen en wat loop gedeelte is en 
speelplek mag bij mijn voor de deur 
en zou ik bij readshop/jola creëren en 
eventueel bij de Rabobank voor als 
die blijft zitten

Zorgen dat het een duidelijk beeld is 
voor de bezoeker waar hij of zij moet 
lopen fietsen en recreëren

Zorgen voor eenheid in de straat ik 
zou graag mooie lantaren palen zien 
dan de staalkabels tussen de panden 
met een hang lamp er aan

Graag zou ik mooie groene bomen 
zien en ergens een mooi beeld in de 
straat of kunstwerk zou niet verkeerd 
zijn  

En ben zelf een grote voorstander om 
tegen alle gevels bloembakken te 
hangen in de staat en zelfde planten 
in dan krijg je een hele mooi inkijk in 
de straat en zou graag  vierkanten 
bakken zien in piramide vorm vol pol 
met bloemen dat de staat een heel 
gezellige aanblik krijgt

Betrokkenheid en omgeving is heel 
belangrijk als we met de 
stationsstraat eenheid kunnen uit 
stralen met de winkeliers en 
ondernemers 

Dan zou dat mooi zijn bv door 
eengezindheid uit te stralen

Zorg voor een mooi plaatje van de 
straat dat heeft en goed zeker kansen 
voor ons als ondernemers  

Heel centrum lukt toch niet maar 
hoop dat wij als ondernemers uit de 
stationsstraat een mooie straat 
kunnen neer zetten en eenheid 
kunnen gaan uitstralen en dan denk 
ik dat wij dan echt als volwaardige 
winkelstraat kunnen uitstralen plaats 
van aanloop straat

Wandelen,een trottoir aan beide 
kanten. 

De fietsers zullen over dezelfde weg 
als de auto,s kunnen en moeten 
rijden. 

Speelplekken lijkt me lastig,wellicht 
iets bij de rabobank.

Veiligheid,en met name wat betreft 
verkeer is erg lastig geworden,zeker 
nu Vincentius in het pand naast mij 
zit. 

Om die reden o.a pleit ik ervoor om 
de Stationsstraat vanaf de 
Molenstraat open te gooien voor 
eenrichtingsverkeer voor auto,s. 

Er kunnen dan parkeerhavens 
gemaakt worden,die er weer voor 
zorgen dat de heel onveilige situatie 
zoals die nu is verbetert. 

Fietsers zouden beide richtingen in 
kunnen blijven rijden.

Zie voorgaande. Groen alleen daar waar het kan 
i.v.m.veiligheid. 

Geen bloembakken  of andere dingen 
die in de weg staan.

Wat ik schrijf heeft vooral te maken 
met wat ik het beste vind voor onze 
straat,niet wat voor mij het beste 
is,want dan zou ik andere wensen 
hebben. 

Ik hoop dat iedereen zo naar onze 
straat wil kijken.

Plekken om de fiets te parkeren. Bij 
de winkels maar niet hinderlijk voor 
de toegang naar de winkel. Markeer 
vakken waar de fiets zou moeten 
staan. Een speelplek lijkt me meer 
een combinatie met zitgelegenheid. 
Vooral in het brede stuk. Wandelplek/
voetgangers in principe de hele 
ruimte. Het is een promenade.

Veilig met kinderen kunnen 
wandelen. De fietser en de auto met 
bestemming geeft voorrang aan de 
ruimte die de voetganger nodig heeft. 
Hier geldt 5 km/u. Dus voetstaps 
rijden. Laden en lossen via transfer 
vanuit de P Bernhardstraat. Geldt Ook 
voor de post per auto.

Ondanks dat er naar weinig auto’s 
komen is het toch belangrijk een 
middenstrook te markeren waar 
auto’s en fietsers rijden. 5km/u elke 
30m markeren op deze strook.

De bakken van het Breukels plein 
gaven een aangenaam groen gevoel 
in de straat. Bomen met zitelement 
kan ook. Palen met bloembak is ook 
mooi. Bij de Rabo zeker weer een 
markante boom.

Hier is wonen en winkelen 
gecombineerd. Geen luidruchtige 
Horeca. De groente en/of 
bloemenkraam geeft de straat een 
uitnodigende entree en tegelijk wordt 
duidelijk dat dit een verblijfsgebied 
is.

Kijk ook naar het gedeelte dat 
aansluit op de Rechterstraat. Een 
vloeiende overgang. Als voetganger 
krijg je het idee dat je gewoon lekker 
doorwinkelt. Het smalle deel van de 
Stationsstraat is kwa inrichting 
vergelijkbaar met het smalle deel van 
de Rechterstraat.

1



- met speelplekken hoeft m.i. geen 
rekening gehouden te worden (daar 
leent de straat zich m.i. niet voor) 
- wandelaars en fietsers moeten 
voorrang krijgen (fietsstraat/ 
wandelstraat met auto te gast) 
Ik mis in de vraagstelling wel de 
auto/parkeerplekken. Zoals bekend 
dienen er ook plekken voor parkeren 
+ laden en lossen te komen.

Zowel overdag als 's-nachts moet het 
een veilige omgeving zijn. overdag 
kan dit door levendigheid op de 
begane grond van de gebouwen en 's-
nachts door verlichting, zowel 
straatverlichting als het aanlichten 
van gebouwen.

Zie de email die Rini van Brunschot, 
Toon vd Sloot en ik naar Martijn 
Peters stuurde namens 20 personen 
(de winkeliers, een aantal 
pandeigenaren en enkele bewoners) 
op 15 mei jl. 
Het openstellen van de straat voor 
langzaam éénrichtingsverkeer met 
een vast aantal parkeerplaatsen (ook 
voor laden en lossen) heeft sterk 
onze voorkeur. De straat kan zo 
ingericht worden dat het een fietsers- 
en voetgangersstraat is/ blijft en dat 
de auto 'te gast' is en men alleen op 
een vast aantal plekken kan parkeren 
+ laden en lossen. Zoals bekend 
hebben wij (toon vd Sloot namens 
Vincentius en ik) hierover ook met de 
STS gesproken, met name over het 
maken van een vast aantal laad- en 
losplaatsen in de straat. Ook de STS 
was akkoord met het maken van een 
vast aantal plaatsen hiervoor. 

Daarnaast ben ik voorstander van het 
aanbrengen van groen (bomen) in de 
straat.

Groen aanbrengen door het planten 
van een aantal bomen lijkt me een 
prima idee. Dit komt de leefbaarheid 
ten goede.

De communicatie/ interactie tussen 
de bewoners en de winkeliers kan 
beter. Mijn ervaring is dat een aantal 
bewoners contact heeft onderling en 
de winkeliers ook. Tussen hen is er 
echter weinig communicatie, althans 
dat heb ik niet gemerkt.

Zoals ook in het telefoongesprek op 
15 mei jl. met Martijn Peters 
aangegeven hoop ik dat er een 
ontwerp/ plan uitkomt dat niet alleen 
door de bewoners, maar ook door de 
winkeliers gedragen wordt. Daarvoor 
is essentieel dat de winkeliers op een 
normale manier bevoorraad kunnen 
blijven worden en daarvoor is nodig 
dat men in de straat kan laden en 
lossen. Daarnaast is er nu de kans 
om de straat open te stellen voor 
langzaam éénrichtingsverkeer. Bijna 
alle winkeliers zin hier voorstander 
van en de bewoners die we gevraagd 
hebben, ook. Ik denk dat meer 
bewoners hier voorstander van zijn, 
mits dit maar op een goede en 
veilige manier georganiseerd wordt. 
Voor de leefbaarheid/ reuring in de 
straat zou dit goed zijn.

Wandelen en fietsen, laat staan 
spelen is niet mogelijk in de huidige 
situatie. Om een goed winkelklimaat 
te krijgen waar veilig gewandeld en 
gewinkeld kan worden moet er een 
rijbaan komen voor de auto's, fietsers 
en andere weggebruikers. Voor de 
voetgangers aan beide zijden een 
breed trottoir. Zo weet iedereen waar 
men zich aan moet houden. Rijbaan 
30 kilometerzone niet voor zwaar 
verkeer. Geen speelplekken in 
verband met veiligheid en overlast 's 
avonds / 's nachts.

In het verleden gebleken het plaatsen 
van straatmeubilair 's avonds en 's 
nachts overlast en criminaliteit 
veroorzaakt.   De straat is 's avonds 
en 's nachts druk genoeg met o.a. 
uitgaanspubliek. We moeten geen 
plaatsen creëren waar ze kunnen 
blijven rondhangen om overlast te 
voorkomen.

Zie ook de opmerkingen bij wandel, 
fiets en speelplekken. 

Is het niet mogelijk om het verkeer 
door te laten lopen richting de 
Zwaansebrug?  

Er is voldoende parkeerruimte in de 
omgeving. Rabobank. Zwaansebrug 
ook laad en losplaatsen voor 
vrachtwagens).  Pierre Janssenstraat 
(Stichting STS heeft al speciaal een 
poort laten maken bij de Rabobank). 
Breukelsplein, Theelen, AH. Station. 
Ook in verband met de veiligheid, 
doorstroom in het winkelgebied is 
het onverstandig om parkeerplaatsen 
te maken in dit deel van de 
stationsstraat. Door geen 
parkeerplaatsen te maken worden 
mensen ook ontmoedigd om met de 
auto de straat in te rijden.

Meer groen is de straat is aan te 
bevelen aangezien er nu slechts 1 
plaats is waar het groen is en groen 
blijft. Ook is het goed om rekening te 
houden met Boxtelse cultuur maar 
het is belangrijk zoals aangegeven bij 
veiligheid dat er geen hangplekken 
kunnen ontstaan.

Aangezien de trend begint te worden 
dat de straat bewoond wordt door 
arbeidsmigranten die er steeds maar 
kort verblijven is betrokkenheid met 
de omgeving en elkaar steeds 
moeilijker voor elkaar te krijgen. 
Hetzelfde geldt voor de winkeliers 
aangezien daar veel verloop 
plaatsvindt.

Als er toch een laad en los 
parkeerplaats moet komen dan bij 
degene voor de deur zodat anderen 
er geen last van hebben. Misschien 
wordt hierdoor het parkeren ook 
beperkt tot alleen het laden en 
lossen en er geen verkapte 
parkeerplek ontstaat. Dit hebben ze 
dan zelf in de hand.
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Naar mijn mening dient gekeken te 
worden naar de bestemming, die de 
Stationsstraat heeft. Het is een 
aanloopstraat naar het 
kernwinkelgebied met winkels en 
voornamelijk 
bovenwoningen.Uiteraard moeten 
zowel winkels als (boven)woningen 
te voet en met de fiets goed 
bereikbaar te zijn.Uitermate 
belangrijk zijn fietsenstallingen 
waarin de fietsen ordelijk gestald 
kunnen worden.Speelplekken voor 
kinderen vind ik in de Stationsstraat 
minder op zijn plaats.Er wonen 
weinig kinderen in de straat, er is 
geen ruimte om ze te realiseren en er 
moet voorkomen worden dat 
hangplekken worden voor de 
opgroeiende jeugd.

Ook hier is de bestemming van de 
Stationsstraat 
uitgangspunt.Voetgangers en fietsers 
moeten op een veilige wijze winkels 
en woonhuizen kunnen 
bereiken.Daarbij dient er ook de 
mogelijkheid zijn, dat 
bestemmingsverkeer in de vorm van 
personenauto's en bestelauto`s de 
inritten van aanwonenden en winkels 
kunnen bereiken. 

Overlast moeten worden voorkomen 
door het creëren van voldoende 
fietsenstallingen en duidelijkheid 
omtrent de van toepassing zijnde 
regels terzake van het autoverkeer.

De geplande voorzieningen in het 
plan van de Stichting Stationsstraat 
zijn niet aanvaardbaar.De verdiepte 
ligging van de fietspad is 
levensgevaarlijk en de winkels 
worden onbereikbaar voor 
bevoorrading. 

Graag zou ik onderzocht willen 
hebben de mogelijkheid van 
eenrichtingsverkeer vanaf de 
Rabobank met een maximum 
snelheid van 30KM.Daarbij zouden 
enkele insteekhavens kunnen worden 
gemaakt voor laden en lossen.

Het zou fijn zijn als er in de 
Stationsstraat enkele plekjes zou zijn 
met wat groen in de vorm van enkele 
bomen en een aantal 
bloembakken.Veel ruimte zal er 
overigens niet voor zijn.Mogelijk 
zouden op die plekken ook enkele 
bankjes kunnen worden geplaatst.In 
de Stationsstraat staan een aantal 
monumentale panden.Hiermee moet 
zorgvuldig worden omgegaan.

De inrichting dient zodanig te zijn, 
dat zowel personen, die er wonen als 
personen, die er een winkel 
exploiteren worden gefaciliteerd.Dit 
betekent, dat er wederzijds begrip 
moet bestaan voor elkaars wensen.

De straat moet levendig blijven.Leuke 
kleinschalige winkels en horeca 
trekken mensen en daardoor kunnen 
bezoekers ook naar het 
kernwinkelgebied getrokken 
worden.Indien men de winkels en 
horeca onbereikbaar maakt, gaat de 
levendigheid verloren.

Duidelijke markering van wie/welk 
weggedeelte kan benutten. Ouderen 
willen graag duidelijkheid. Denk aan 
bankjes met rug- en zijleuning. 
Speelplekken vind ik in de 
Stationsstraat niet passen.

Houdt rekening met slechtzienden en 
mensen met dementie. Liever een 
gelijk loopvlak en geen schuine 
stoepranden. Zorg voor een goede 
afwatering zodat er geen plassen 
blijven staan. Mensen met dementie 
zien die als grote gaten waar ze niet 
overheen willen. Ga voor 
slechtzienden uit van een continue 
gidslijn met markeringen op de 
beslispunten. Zorg voor goede 
afvalbakken die ook tijdig geleegd 
worden. Zorg voor goede verlichting 
die geen rare schaduwen geven 
(dementie). Spreek met de winkeliers 
af dat zij zelf dagelijks hun stoep 
schoon houden. 

Kijk of er een andere oplossing kan 
worden gevonden voor die lelijke 
veiligheidshekken die 's avonds 
enkele winkels sieren. Komt onprettig 
over.

Shared space is vervelend voor 
ouderen. Graag onderscheiden 
weggebruik in een gelijk horizontaal 
vlak met gebruik van verschillende 
materialen om het gebruik aan te 
geven. Eventueel een rolstoelloper 
aanleggen in het wegdek.

Integreer bankjes met groen en 
fietsplekken. Zorg voor stijlvolle 
verhoogde bakken (die eventueel 
verplaatsbaar zijn) en zorg voor 
goede watervoorziening. Kijk of 
verticaal tuinieren of geveltuintjes 
toegevoegde waarde hebben. 

Maak gebruik van het voorgestelde 
lichtplan van het bewonersinitiatief 
dat historische details uitlicht. 

Kijk eens naar een puienbeleid. Benut 
het feit dat er vele oude gevels zijn in 
de Stationsstraat.

Biedt ruimte en rustplekjes, geef 
accenten aan de mooie historische 
details of gevels.
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De Stationsstraat is voor mij een 
winkelstraat. Ik vind niet dat er 
speciale wandel-, fiets en 
speelplekken moeten komen. 
Uiteraard moet het wandelend en 
fietsend winkelpubliek zich 
gemakkelijk en veilig door de 
Stationsstraat kunnen begeven.

Uiteraard de veiligheid van de 
bewoners en winkeliers, oplossingen 
daarvoor kunnen gezocht worden in 
een degelijk lichtplan. Maar ook de 
veiligheid van het winkelend publiek 
vind ik essentieel. Hierna bij de vraag 
over Verkeer en voorzieningen kom ik 
daar op terug.

Zoals ik hiervoor al heb aangegeven 
is de Stationsstraat voor mij een 
winkelstraat. Ik ben een sterke 
voorstander van eenrichtingsverkeer 
in de Stationsstraat met parkeer- c.q. 
laad- en losplaatsen. 

Wij zijn nu ruim anderhalf jaar in de 
Stationsstraat gevestigd en ik ervaar 
de Stationsstraat als een soort van 
“wildwestbaan”. Vrachtwagens, 
auto’s, scooters, bromfietsen, 
scootmobielen en fietsen, alles rijdt 
en scheurt van alle kanten door 
elkaar heen. De voetgangers zijn 
vogelvrij in de Stationsstraat. Echt 
ongelooflijk en echt niet meer van 
deze tijd. De voetganger (lees: 
winkelend publiek) is zijn leven niet 
veilig in de Stationsstraat! Waar zie je 
dit nog? 

Ik denk dat eenrichtingsverkeer voor 
alle verkeer sterk zal bijdragen aan de 
veiligheid van het winkelend publiek. 
Uiteraard eenrichtingsverkeer onder 
strikte voorwaarden. Zoals zeer lage 
snelheid, voetgangers gescheiden 
van de rest en een ruim aantal 
parkeer-, laad- en losplaatsen op het 
bredere deel van de Stationsstraat. 

Uiteraard zal eenrichtingsverkeer 
leiden tot wat sluipverkeer. Maar wat 
is het probleem als het sluipverkeer 
gereguleerd, geregeld en afgeremd 
wordt? Als ondernemer zie ik ook 
voordelen van eenrichtingsverkeer. Er 
komen meer potentiele klanten in de 
Stationsstraat waardoor de winkels 
meer in de picture komen. 
Eenrichtingsverkeer biedt ook voor de 
bewoners voordelen in de vorm van 
rust en veiligheid.

Zoveel mogelijk groen concentreren 
bij de woningen om de privacy van 
de bewoners te beschermen, het 
leefgenot te verhogen en de 
uitstraling van de mooie 
monumentale panden beter tot hun 
recht te laten komen.

Dat er een win-winsituatie komt voor 
zowel de bewoners als de 
ondernemers.

Het "eenrichtingsplan" zoals ik 
hiervoor kort heb geschetst, heb ik 
voorgelegd aan alle ondernemers/
winkeliers in de Stationsstraat. Twee 
ondernemers hebben hun mening 
niet gegeven. Twee zijn tegen. 
Daarvan is er één tegen omdat ze 
geen sluipverkeer wil en de ander is 
tegen omdat ze al jarenlang 
gefrustreerd is over alles wat de 
gemeente aangaat.
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