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Woensdag 26 juni 2019

Stichting Toekomst Stationsstraat presenteert
‘on-Boxtels mooie plannen’

Feelwise focust...
Wil jij weten wie jij werkelijk
bent? Birgit Vandermeulen heeft
sinds 2008 haar coachpraktijk
Feelwise (www.feelwise.nl).
Met voor elke cliënt een
maatwerkaanpak, richt zij zich
op het vormgeven van het leven
zoals het voor die persoon klopt.
Zowel op het werk als privé.
Want het leukste wat je kunt
kennen is jezelf!

Het ontwerp van het ‘weefmotief’ op het Zwaanse Plein. (Foto: Edith Kolkman Landschapsarchitect)

Boxtel - “Dit is Boxtel niet meer”, riep een verbaasde Boxtelaar na het
zien van de concepttekening van het nieuwe Zwaanse Plein, nadat
Stichting Toekomst Stationsstraat haar plannen donderdagavond
toelichtte in het kantoor van de Rabobank aan, hoe kan het ook
anders, de Stationsstraat. De meeste aanwezigen waren enthousiast.
Toch werden ook de nodige kanttekeningen geplaatst, bijvoorbeeld
op het gebied van kosten en financiering, maar ook op het gebied van
verkeer.
Stichting Toekomst Stationsstraat
kreeg van de gemeente in 2018
een subsidie van 50.000 euro om
een herinrichtingsplan te maken
voor het stuk Stationsstraat tussen
de Rabobank en de Molenstraat.
Ook het rechte deel van de Stationsstraat wordt onder handen
genomen,
zij
het
minder
ingrijpend dan de andere delen
van het project.
Aan
het
woord
kwamen
donderdag onder meer Edith
Kolkman, verantwoordelijk voor
het herontwerp van de straat en
Jaap van der Elzen, die het
lichtplan in de straat onder de
loep nam. Zij namen de vele
tientallen geïnteresseerden mee
door hun herontwerp. Daarbij
wordt de rijke historische achtergrond benadrukt, door bijvoorbeeld historische elementen in de
straat te accentueren met licht.
Ook wordt de trechtervorm en
kromming benadrukt door het
plaatsen van imposant hoge lichtmasten, die de kromming meer
doen opvallen. Daarnaast is in het
ontwerp veel plek voor groen.
Hoewel het publiek enthousiast
reageert en het plan zich primair
richt op het kromme deel van de

Stationsstraat, is het vooral het
ontwerp van het Zwaanse Plein
dat lof oogst in de zaal. Kolkman
toont een soort borduurmotief in
het tegelwerk. Dat is een kopie
van een kleed dat kunstenaar
Anton Pieck op het plein liet
weven, als geschenk voor de 25e
verjaardag van toenmalig prinses
Juliana. Bol meldt na afloop wel
dat dit slechts een schets is en het
ontwerp van het plein nog met de
omwonenden
moet
worden
afgestemd. Ook het aansluitende
lichtplan, met in kleur verstelbare
verlichting in de grond oogst de
nodige ‘oohs’ en ‘aahs’. Met de
verlichting kan bijvoorbeeld het
kabbelen van de Dommel gesimuleerd worden, legt de in Boxtel
geboren Van der Elzen uit. Door
middel van de verlichting moeten
mensen als het ware de trechtervormige Stationsstraat ‘ingezogen’
worden.
Toch is er ook een kritische noot:
een enkeling vindt bijvoorbeeld
het gepresenteerde lichtplan wat
aan de donkere kant. Van der
Elzen stelt het publiek gerust; het
is slechts een schets van wat
allemaal mogelijk is met de
verlichting die hij graag in de
straat zou realiseren. Ook is er

Het Rabobank-kantoor zat donderdag vol met belangstellenden voor de
plannen van Stichting Toekomst Stationsstraat. (Foto: Sander van Kasteren)

discussie over de weer duidelijk
gescheiden rijbaan voor auto’s en
fietsers. Want waarom zou je
voor de elf auto’s van bewoners
die als enige nog het kromme stuk
van de Stationsstraat in mogen
rijden de hele straat aanpassen?
Toch is ook hier goed over
nagedacht. “Ook fietsers rijden je
er regelmatig van je sokken”,
aldus een bewoner van de straat.
“Iedereen rijdt en fietst maar. Dit
is duidelijk”, aldus een ander. Ook
de rol van centrummanagement
wordt nog ter discussie gesteld.
Zij sluiten hun plannen met de
Rechterstraat op het ontwerp van
Stichting Toekomst Stationsstraat
aan. “Er zit iemand van Brabants
Centrum daar. Dat is belangenverstrengeling”,
doelt
een
aanwezige die bang is niet tijdig
op de hoogte te worden gesteld
op de zetel van Brabants Centrumdirecteur Henk van der Zee in de
werkgroep van het centrummanagement. Hij krijgt bijval van
enkele aanwezigen.
Tegelijkertijd met de presentatie
werd het conceptplan overgedragen aan de gemeente. Die
draagt er zorg voor dat het plan
aansluit op de overige deelprojecten binnen het centrumplan
‘Boxtel Binnen de Bruggen’. Die
deelprojecten omvatten ook het
opknappen van de Rechterstraat
en het meer zichtbaar maken van
de vroegere loop van de Binnendommeltjes. Wat nu moet
gebeuren vanuit gemeentelijke
weg is het vinden van budget om
alle plannen te realiseren. Daarop
zal de tijdsplanning van de
projecten aangepast worden; zo
lijkt het er nu op dat in 2020
begonnen kan worden met het
opknappen van de Stationsstraat.
Maar met de gemeentelijke
financiën die momenteel zwaar
onder druk staan kunnen de
werkzaamheden ook zomaar
opgeschoven worden naar 2021.
Het is dus nog even afwachten
wanneer de realisatie van de
donderdag
gepresenteerde
plannen gerealiseerd kunnen
worden. Maar als het de gemeente
lukt met het beschikbare budget
de plannen die er nu liggen
grotendeels te realiseren, krijgt de
straat in ieder geval een mooie en
breedgedragen opknapbeurt.

Begin mei 2019 las ik een artikel
in het NRC dat me niet meer los
liet. Het ging over olifantenpaden. En hoewel ik nog nooit
van het begrip olifantenpad had
gehoord, ging ik er na het lezen
van het artikel talloze zien.
Sterker nog, ik besefte dat ik er
vanaf mijn jonge jeugd een
bijdrage aan lever. Hoe vaak had
ik niet met mijn fiets over dat
smalle zandpaadje geslingerd,
uitgesleten in het grasveld als
kortste route naar het zwembad?
En dat kleine paadje, dat me bij
die bushalte sneller naar het
station bracht dan het officiële
voetgangerspad.
De kortste weg
‘Wat is dan zo’n olifantenpad?,’
vraag je je nu wellicht af. Een
olifantenpad is het resultaat van
een doel dat meerdere mensen
willen bereiken. Het is de snelste
weg tussen twee punten: het
punt waar je bent en het punt
waar je naartoe wilt. Doelgericht
en efficiënt. Dat is heel fijn in ons
drukke leven. We moeten veel,
en willen alles. We absorberen
elke dag een enorme hoeveelheid
prikkels die we vervolgens
moeten verwerken. Dan is een
efficiënte, korte route fijn.

De kennis na dwalen
Tegelijkertijd maken deze snelle
wegen de mogelijkheid om te
dwalen kleiner. Want als het je
doel is om efficiënt van A naar B
te gaan, waar vind je dan het
avontuur van onderweg je eigen
weg ontdekken? Door het volgen
van vaste patronen kan creativiteit en exploratiedrang verloren
gaan. En kun je jezelf de
mogelijkheid ontnemen om
nieuwe kennis over jezelf op te
doen.
Vergelijk het met het rijden van
een vaste route van je huis naar
je werk: op enig moment is dat
zo’n gewoonte geworden, dat je
deze route op de automatische
piloot rijdt. Kun je je voorstellen
hoe zonde het is als je dat ook
met je eigen levensweg doet?
Dat je al het moois, dat jij met
jouw talenten kunt bereiken,
afsnijdt door het snelle olifantenpad te nemen?
Kuddewijsheid op jouw weg
Mijn oproep aan jou? Vergroot je
persoonlijke footprint! Maak
gebruik van je eigen-wijs-heid.
Loop of fiets zo nu en dan dat
olifantenpad als het nodig is.
Voor elke weg is iets te zeggen.
Waar het om gaat is dat je er
bewust voor kiest!

Essche Fietsdag zamelt
ruim 1.400 euro in voor
SamenLoop voor Hoop

De cheque van 1.450 euro wordt door Theo van Roosmalen overgedragen
aan de organisatie van SamenLoop voor Hoop. (Foto: Edwin Diependaal /
Prikbord Esch)

Esch - Tijdens de Essche Fietsdag afgelopen zondag is maar liefst 1.450
euro ingezameld voor de SamenLoop voor Hoop Esch. Deze 24 uur
durende wandelestafette waarmee geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek vindt plaats in Esch op zaterdag 31 augustus en zondag 1
september..
Meer dan 350 deelnemers hadden
zich ingeschreven voor de verschillende fietstochten variërend in
lengte van 40 tot 100 kilometer.
Onder warme, maar goede weersomstandigheden gingen de fietsers
al vroeg van start. Het inschrijfgeld
van 4 euro werd volledig

gedoneerd aan de SamenLoop
voor Hoop Esch. De cheque van
het eindbedrag van 1.450 euro
werd aan het einde van de middag
door de organisator van de
fietsdag, Theo van Roosmalen,
overhandigd aan de organisatie
van de Essche SamenLoop.

