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Een toezegging van verkeers-
wethouder Van Wanrooij is niet
verwerkt in het dossier van de
grote Boxtelse verkeersprojec-
ten. De oppositiepartijen vra-
gen om een verklaring

Ton Rooms
Boxtel

De duivel zit in de details. In ieder
geval voor de oppositie in de Box-
telse gemeenteraad. BALANS en
CDA hebben daarom beide schrif-
telijke vragen gesteld aan het col-
lege. Ze zijn verontrust over het
feit dat een toezegging van wet-
houder Herman van Wanrooij niet
is verwerkt in het dossier dat moet

leiden tot aanleg van de nieuwe
ontsluitingsweg bij Ladonk en uit-
eindelijk sluiten van de dubbele
overweg in de Tongeresestraat.
Een dossier waarop burgers en or-
ganisaties onder meer baseren of
ze tegen de plannen in beroep
gaan bij de Raad van State. 

Het draait om de toezegging van
de wethouder dat de dubbele
overweg pas gesloten kan en mag
worden als alle andere grote ver-
keersprojecten zijn uitgevoerd.
Dat ter voorkoming van grote, on-
nodige verkeersproblemen in het
dorp. Volgens zowel CDA als BA-
LANS zijn de woorden van Van
Wanrooij niet ordentelijk ver-
werkt in de stukken. ,,Er blijft

ruimte om de overwegen te slui-
ten voor dat alle andere projecten
gereed zijn”, concluderen beide
partijen. ,,En dat in een kwestie
waarvan de gevolgen voor de bur-
gers groot zijn en het draagvlak
broos.” 

Als het aan de oppositiepartijen
ligt wordt de tekst zo snel als mo-
gelijk aangepast. ,,Want niet alleen
gaat u hiermee voorbij aan een ge-
dane belofte, u zet ook inwoners
ermee op het verkeerde been”,
schrijft Hélène van As van het
CDA aan het college. Wethouder
Van Wanrooij is, los van de passage
in het dossier waarin het woord
'uitgangspunt' domineert, overi-
gens altijd wel duidelijk geweest.

Oppositie Boxtel wil gedane
toezegging op papier zien

Plantdag voor geboortelinden in een toekomstig geboortebos in Schijndel

‘Een boom is leuker dan sokjes’

Peter de Bruijn
Schijndel

Moeders en vaders manoeuvreren
hun wandelwagens en buggy's om
de modderige plassen heen op de
Broekseweg. Ze hebben het er voor
over. Veertig baby's kregen zaterdag
een eigen geboorteboom. De linde-
bomen groeien en bloeien op een
veld aan de Broekkantsedijk in
Schijndel. Er verrijst daar in de toe-
komst een geboortebos met onge-
veer 600 bomen. 

,,Mijn 3-jarige dochter Suus heeft

een boom.” Leoni Verboven uit Ge-
monde wijst naar de wandelwagen
waarin Puck; ruim twee maanden
oud, ligt te slapen. ,,Mijn dochtertje
krijgt nu ook een linde. Een origi-
neel kraamcadeau van oom Jan en
tante Dorien. Die kleertjes en sok-
jes passen na een paar maanden
niet meer. Een boom is iets blij-
vends. We gaan zeker een paar keer
per jaar kijken hoe de linden van
Suus en nu dus ook Puck zijn ge-
groeid. Meteen een leuk uitje.” 

De negen maanden oude Soi
Stone uit Oosterhout heeft een

brede smile op zijn gezicht als zijn
boom is geplant. Tussen de bijna
veertig linden staat één eik. ,,We
heten van Eijk”, legt vader Ronald
uit. ,,Die boom, een supergaaf en
origineel cadeau van mijn broer”,
zegt hij. ,,Beter dan een rompertje.
Mijn 'bonuskindje' Sky Seven (7)
heeft meegeholpen met het plan-
ten. Nee, Sky heeft nog geen eigen
boom. Hij krijgt er wel één.”

Directeur Peter Derksen van de
stichting Nationale Boomfeestdag
vertelt de ouders, broertjes, zusjes,
opa's, oma's, tantes en ooms van de
baby's dat er in zestig jaar tien mil-
joen bomen zijn geplant. ,,Dat zijn
4.500 voetbalvelden. Miljoenen
kinderen hebben Nederland groe-
ner gemaakt. Op het perceel in
Schijndel planten we lindebomen.

De bloesem ruikt superlekker. Daar
komen bijen op af. Die insecten
worden bedreigd.” 

Nog wat meer cijfertjes: In 2016
werden er ruim 172 duizend kinde-
ren in ons land geboren. Dan lijken
veertig nieuwe geboortebomen in
Schijndel niet veel. ,,Veel te wei-
nig”, geeft Derksen toe. ,,We zijn

een kleine stichting; moeten het
vooral van mond tot mond reclame
hebben. Ons ideaal? Ieder kind in
Nederland zijn of haar boom. Kin-
deren die opgroeien in een gezon-
dere wereld. Als er geen bomen
zijn, gaan wij dood. Schijndel heeft
nu het nationale geboortebos. Een
boom betekent emotie. Kijk maar
als er een boom wordt gekapt. Dan
ketenen mensen zich vaak vast.”
Vader Ronald hangt een kaartje aan
een tak van de jonge eik. 'Jij bent
mijn kind, mijn ideaal. Jij bent het
mooiste kind van allemaal', staat op
het blauwe hartje. ,,Soi Stone ge-
niet. Hij trappelt met zijn voetjes”,
zegt Ronald. ,,Bijzonder dat mijn
zoontje en deze eik samen gaan
groeien. Echt wel mooi om hier
straks te gaan kijken.”

Baby's ‘trappelen met hun voetjes’
voor veertig nieuwe geboortelinden aan
de Broekkantsedijk in Schijndel.

�  Geboortebomen planten in Schijndel. Leoni Verboven plant een boom voor zoontje Puck Rovers. Zusje Suus en tante Dorien kijken toe. FOTO JAN ZANDEE FOTOGRAFIE

Die boom, een
supergaaf en
origineel cadeau
van mijn broer
— Vader Ronald
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