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 Combinatie95 en Dorpsberaad tegen verdwijnen brievenbus 
  

Op vrijdag 31 maart jl. heeft Combinatie95 een brief gestuurd aan PostNL, samen 

met het Dorpsberaad. Hieronder enige passages uit onze brief. 
Het verwondert ons dat een brievenbus in het centrum wordt opgeheven( locatie 

Nieuwstraat) en dat een brievenbus ver buiten het centrum blijft bestaan (Hamsestraat). We 

begrijpen dat 3 brievenbussen in deze moderne tijd wellicht teveel van het goede is. Maar 

het gaat het dorp veel te ver om de belangrijkste post-voorziening (in het centrum) op te offeren. 

 

Liempde is een dorp waar de leefbaarheid hoog in het vaandel staat. De zelfredzaamheid van de burgers wordt van 

alle kanten gestimuleerd. Onze oudere bewoners wonen veelal in het centrum van het dorp. Ook de jongste 

inwoners komen dagelijks in het centrum, voor peuterzaal en basisschool. Het gezondheidscentrum bevindt zich bij 

de brievenbus, de supermarkt en andere winkels zijn op loopafstand. Kortom velen passeren en gebruiken de meest 

centrale brievenbus.  

Ook in de raadsvergadering van dinsdag 4 april j.l. is het onderwerp aan de orde geweest. De verantwoordelijk 

wethouder zal ook in gesprek gaan met PostNL. Vanzelfsprekend houden we U op de hoogte. 

cgavangiersbergen@gmail.com 

 

 

 Ontwikkeling bouwlocatie Hamsestraat/Roderweg 
 

De gemeente Boxtel werkt hard aan de 

ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties. 

Zonnegolven II is recent opgeleverd. In Boxtel 

heeft u onlangs in kunnen schrijven op 

bouwkavels op De Hoeve. In Sparrenlaene wordt 

op dit moment nog gebouwd en De Hobbendonk 

(Joris Meubelen) en Herenbeekloop in 

Lennisheuvel komen snel aan bod. 

 

In Liempde bestaan vergevorderde plannen voor 

de locatie Hamsestraat/Roderweg. Onverwacht 

heeft de provincie onlangs echter een barrière 

opgeworpen die te maken heeft met de kassen die 

aan de rand van het gebied staan. Zowel provincie als gemeente willen deze hier weg hebben. Ook de 

eigenaar wil onder voorwaarden meewerken. Maar de provincie wil vooralsnog niet instemmen met 

woningbouw op (een deel van) dit kassencomplex. En dat is uiteraard hard nodig om de eigenaar te 

compenseren. Als dat niet gebeurt wil Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel de ruimte krijgen om 

het oorspronkelijke gebied, zonder kassen, te ontwikkelen. Komende week praat Combinatie95-

wethouder Peter van de Wiel de klankbordgroep van dit bouwproject bij. cgavangiersbergen@gmail.com 
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