
Boxtel zit 
zonder 
makelaar 
voor de wijk
Met het pensioen van wijkmake-
laar Hans Mols dreigt de ge-
meente Boxtel zonder wijkma-
kelaar komen te zitten. De frac-
tie van Balans wil van het col-
lege van burgemeester en 
wethouders weten wat ze daar-
aan gaan doen.

Jos van de Ven
Boxtel

De tweede makelaar voor de wijken 
en kernen in de gemeente was al 
eerder gestopt. De Boxtelse partij 
Balans vindt dat de twee vacatures 
zo snel mogelijk ingevuld moeten 
worden en ‘dat in de tussentijd dui-
delijk moet zijn waar bewoners met 
hun initiatieven terechtkunnen’. 
Fractievoorzitter Gerlof Roubos: 
,,Juist een gemeente die burgerpar-
ticipatie hoog in het vaandel heeft 
staan moet hier de hoogste priori-
teit aan geven.”

Uitbreiden
Balans vraagt B en W onder meer 
wat er momenteel gedaan wordt 
om de vacatures voor wijkmakelaar 
in te vullen, waar bewoners tot de 
invulling van de vacatures terecht-
kunnen met initiatieven die ze heb-
ben en of er de mogelijkheid is om 
het aantal wijkmakelaars uit te 
breiden. Bovendien wil Balans we-
ten waarom de gemeenteraad niet 
is ingelicht over het ontbreken van 
een wijkmakelaar.

Die ‘krakkemikkige 
zooi’ komt steeds 
vaker voor

 c Brabant 6

Een echt 
wapen uit de 
3D-printer

land en Amnesty. Inwoners kunnen 
zelf op een collectebrief aankruisen 
aan welk goed doel – of doelen – ze 
(eenmalig) geld willen geven.

Niet meer overvallen
En wat vindt collectant Anouk van 
Kaathoven er van? ,,Het werkt prima. 
In de week vóór de collecte – die is 
van 19 tot en met 25 september – stop 
ik de brief in de bus. Op deze manier 
leg je niet zoveel druk op de mensen. 
Ze kunnen langer nadenken over wat 
ze echt willen, je overvalt ze niet zo.” 
En als ze niets willen geven? ,,Dat is 
natuurlijk ook goed. Dan kunnen ze 
de niet-ingevulde brief gewoon in de 
envelop stoppen en in de collec-
te-emmer laten glijden. Dat is veel 
minder ongemakkelijk dan zeggen 
dat ze niets willen geven.”

Ook inwoner Rien van den Brand 
is tevreden. ,,Ik ben zelf jaren collec-
tant geweest en je gaat altijd rond 
etenstijd, dan zijn de meeste mensen 
thuis. Dit is veel prettiger en gemak-
kelijker.” Van Kaathoven knikt en 
vult aan: ,,Op de envelop staan data 
van de collecteweek en daarop geef je 
aan wanneer je terugkomt met de 
collecte-emmer. En als de mensen 
niet thuis zijn, dan kunnen ze het bij 
mij thuis afleveren.” Bij haar thuis af-
leveren… maar hoe weten de men-
sen waar zij woont? ,,Ik collecteer in 
onze straat en we hebben een buur-

tapp, daar zet ik het op.”
Met haar 25 jaar is van Kaathoven 

een van de jongste van de in totaal 
392 collectanten in Schijndel. ,,Best 
veel, maar we moeten nog vijftien 
mensen hebben als reserve”, zegt 
Harrie van der Heijden, bestuurslid 
van de Goede Doelen Week. ,,Klein 
rekensommetje: Schijndel heeft 
10.000 woonadressen en dus circa 
400 collectanten. Dat is 25 adressen 
per collectant. De brieven in de bus 
van de 25 woonadressen stoppen, 
kost een kwartier en het ophalen 
zo’n drie kwartier. Mensen hoeven 
de brief alleen nog maar in de collec-
te-emmer te stoppen, scheelt tijd.”

Gooit de energiecrisis roet 
in het eten?
En er zitten meer voordelen aan. ,,Nu 
wordt er in heel Schijndel gecollec-
teerd, ook het hele buitengebied. He-
lemaal dekkend. En toen de stichtin-
gen het allemaal nog apart deden, was 
het altijd maar een klein deel”, vertelt 
Eric van der Pol, wijkhoofd van de 
Goede Doelen Week.

En de opbrengst, wat verwacht hij 
daarvan? ,,Vorig jaar was het 52.000 
euro, iets meer dan verwacht en ook 
meer dan de zeventien collectes 
voorheen samen opbrachten. Geen 
idee wat we dit jaar kunnen ver-
wachten. De energiecrisis kan een 
spelbreker zijn.”

Noor Reigersman
Schijndel

I
nwoner Wim van den Hoogen-
hof heeft net de collectebrief 
ontvangen. ,,Dit is veel fijner 
dan zeventien keer in het jaar 
naar de voordeur lopen voor een 

collecte. Je kunt contant geld in de 
envelop stoppen, maar er staat ook 
een QR-code op of je maakt geld via 
de bank over. Ideaal.”

Zeventien goede doelen doen mee 
aan de Goede Doelen Week in 
Schijndel, zoals KWF, Spierfonds, 
Hersenstichting, Alzheimer Neder-

Niet meer tig keer per 
jaar tijdens etenstijd 
naar de voordeur lopen 
voor een collecte, maar 
nog maar één keer per 
jaar een bijdrage geven 
voor meerdere goede 
doelen. In Schijndel 
doen ze dat nu voor de 
tweede keer en dat lijkt 
goed te bevallen.
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l 
Dit is minder 
ongemakkelijk 
dan zeggen dat 
je niets wilt 
geven 
 – Anouk van 
Kaathoven, 
collectant 

IN ÉÉN KEER DONEREN VOOR HEEL VEEL DOELENGOEDE DOELEN WEEK

De collecte-emmer werkt 
in Schijndel toch het beste
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