
                                

 

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Boxtel Binnen de Bruggen 

 

1 Projectnaam 

Boxtel Binnen de Bruggen 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Gemeente Boxtel 

Contactpersoon: Frits Fastenau (Gemeente Boxtel) 

Mailadres: F.Fastenau@mijngemeentedichtbij.nl  

Telefoon: 06-37708242 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

  

4 Locatie 

 Centrum Boxtel 

5 Aanleiding  

 Geïnspireerd door de historische Binnendommeltjes wil de gemeente Boxtel met ‘Boxtel Binnen de 

Bruggen’ het centrum van Boxtel aanpassen. Dit maakt het centrum aantrekkelijker voor toeristen en 

versterkt de economie en leefbaarheid. De term is afgeleid van het historisch centrum van Boxtel dat werd 

omgeven door een watersysteem van Binnendommels, gevoed vanuit de beek de Dommel en daar ook in 

uitstromend. 

6 Doel  

 Boxtel Binnen de Bruggen is een integrale visie en programma van projecten ter versterking van het 

centrum van Boxtel. Dit kan op vele manieren plaatsvinden, fysiek als water, “bruggen”, wegtextuur, 

groenstructuur, maar ook in de vorm van kunst, licht of verhalen.  

7 Beschrijving  

 In de visie zijn 12 deelprojecten opgenomen. De deeluitwerkingen zijn geen blauwdruk voor de toekomst, 

maar geven een prikkelend beeld van hoe de ingrepen voor het centrum kunnen worden uitgewerkt. De 

uitwerkingen bieden houvast en inspiratie op basis van cultuurhistorisch en ruimtelijk onderzoek en een 

stevig onderbouwde visie, om naar een voorstelbaar en door partijen gedragen toekomstbeeld toe te 

werken. De gemeenteraad besluit gefaseerd over de financiering en de uitvoering van de deelprojecten. 

Meer info? www.boxtel.nl/projecten/boxtel-binnen-de-bruggen  

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

  

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

  

10 Uitvoeringsperiode 

 Korte termijn (2020 – 2021) Middellange termijn (2022-2025) Lange termijn (2026 e.v.) 

Tweede helft 2020 start 

uitvoering deelproject 

Rechterstraat. 

Opstart, ontwerp, financiering en 

uitvoering deelprojecten Boxtel 

Binnen de Bruggen. 

Opstart, ontwerp, financiering en 

uitvoering deelprojecten Boxtel 

Binnen de Bruggen. 

11 Stand van zaken 

 De visie ‘Boxtel Binnen de Bruggen’ is op 19 november 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee 

heeft de raad goedkeuring gegeven aan de gefaseerde uitvoering van het programma met op dit moment 

een twaalftal beschreven deelprojecten. De projecten ‘Cultuurhistorische as’ en ‘Markt’ zijn al uitgevoerd. 

Inmiddels is ook het deelproject ‘Kop van de Burgakker’ ter verfraaiing van de entree vanuit het centrum 

naar stadslandgoed Stapelen gereed, in samenwerking met het programma Landschappen van Allure. 

De uit burgerinitiatieven voortkomende deelprojecten ‘Herinrichting Rechterstraat’ en ‘Herinrichting 

Stationsstraat’ bevinden zich in het ontwerpstadium. De realisatie start tweede helft 2020 en wordt 

gedekt vanuit de gemeentebegroting. Project ‘Processiepark’ zit in de definitiefase en heeft nog geen 
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financiering. Ook dit project is opgestart door een burgerinitiatief. De overige projecten moeten 

grotendeels nog starten en van financiering worden voorzien. 

12 Geraamde kosten 

  

13 Beoogde financiering 

  

14 Opmerkingen 

  

15 Rol van Mozaïek Dommelvallei 

 Verwachting is dat het project Boxtel Binnen de Bruggen in de tweede fase van Mozaïek Dommelvallei 

wordt opgenomen en hierdoor ondersteund wordt in de ontwikkeling van enkele deelprojecten en het 

vinden van gedeeltelijke financiering hiervoor. 

16 Bijdrage aan Global Goals 

   
 
 
 
 
 
Zie: https://www.globalgoals.org/  
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