
Ons Doelstraat 
Tussen Baroniestraat en Breukelsestraat 
 
Het eerste initiatief in Boxtel op het gebied van 
de coöperatieve woningbouw wordt genomen 
in 1907. In dat jaar wordt de ´Stichting Boxtels 
Belang´ opgericht. Deze stichting stelt zich ten 
doel ´uitsluitend werkzaam te zijn in het belang 
van de huisvesting´.  
De stichting krijgt geen medewerking van de 
gemeente en haar plannen gaan in de ijskast. 
De oudste actieve woningbouwvereniging in 
Boxtel is de Neutrale Coöperatieve Bouwvere-
niging 'Ons Doel'. Deze wordt in 1911 opgericht 
en haar leden zijn uitsluitend spoorwegmen-
sen. Voorzitter is Nicolaas Dekker. ( vader van 
de bekende Boxtelse Klaas Dekker) Dekker is 
machinist bij de Nederlandse Spoorwegen en 
bewoont een huis in de Ons Doelstraat nr. 6. 
Men begint in 1912 met de bouw van 18 wo-
ningen. Er worden o.a. woningen gebouwd in 
de Van Salmstraat, direct achter het station. 
'Ons Doel' heeft daarna geen woningen meer 
bijgebouwd. Haar naam wordt niet meer ver-
meld in de verslagen over de volkshuisvesting. 
In de raadsnotulen van 26 september 1919 
wordt 'Ons Doel' nog wel een keer aangehaald. 
De Vereniging wordt in 1936 opgeheven. De 
naam 'Ons Doelstraat' herinnert nog aan de 
oudste bouwvereniging van Boxtel. Er is ook 
nog sprake van een woningbouwvereniging 
met de naam 'Goed Wonen', die in 1924 zou 
zijn opgeheven. De voorzitter en de secretaris 
zijn beiden spoorwegmensen. In 1917 besluit 
de gemeente wegens het permanente grote 
gebrek aan arbeiderswoningen zelf huizen te 
bouwen, omdat:" .. initiatieven van particulie-
ren en instellingen, uitsluitend in het belang 
van de verbetering van de volkshuisvesting 
werkzaam, niet kunnen worden verwacht". Aan 
dit besluit gaat een hele discussie vooraf. De 
gemeenteraad is het er over eens, dat er grote 
woning schaarste heerst en dat er gebouwd  

 
 
 
moet worden. Men is het niet eens over het 
antwoord op de vraag wie er moet bouwen. 
Enkele raadsleden zijn voor bouw van huizen 
door de gemeente, anderen zien hier een taak 
weggelegd voor woningbouwverenigingen. Uit-
eindelijk wordt in de raadsvergadering van 29 
januari 1917 met zeven tegen drie stemmen 
besloten, om van gemeentewege te gaan bou-
wen. Raadslid Van Susante, zelf voorstander 
van bouw door verenigingen, drukt de conse-
quentie van dit besluit plastisch uit: " … de 
bouwverenigingen kunnen voorlopig wel thuis 
blijven ". Men besluit in dezelfde vergadering 
de plannen van Boxtels Belang uit 1907 over te 
nemen. Boxtels Belang wordt daarna opgehe-
ven. Dit betekende geenszins, dat de woning-
bouw nu krachtdadig wordt aangepakt. Het 
duurt meer dan een jaar voordat de gemeente 
besluit daadwerkelijk te gaan bouwen.  
Bron: Onderdak in Boxtel, 75 jaar bouwvereni-
ging St. Joseph 
 
Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel 


