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Combinatie95 is een actieve 

en betrokken politieke partij, 

die zich inspant voor Boxtel, 

Liempde en Lennisheuvel. Onze 

bijdrage is steeds gericht op een 

duurzame toekomst en wordt 

binnen de gemeente Boxtel 

gewaardeerd. Zo stemden bij 

de laatste verkiezingen in 2014 

een groot aantal inwoners op 

onze partij: 2378! Sinds 1995 

hebben wij onafgebroken deel-

genomen aan het college van 

Burgemeester & Wethouders 

en onze verantwoordelijkheid 

genomen en veel bereikt. 

Combinatie95 heeft circa 100 leden en is hiermee en met 5 raadszetels en een wethouder 

een grote (lokale) partij in Boxtel. Door partijvergaderingen, openbare bijeenkomsten, 

themabijeenkomsten, onderzoeken, de cursus Verken je Gemeente, folders, onze website 

www.combinatie95.nl en social media staan we midden in de gemeenschap. 

We zijn niet alleen actief in de tijd van de verkiezingen, maar hebben de hele periode 

contacten met onze inwoners. Wij werken al lang “van buiten naar binnen”.

We brengen regelmatig een digitale folder uit: Gecombineerd, die we desgewenst ook 

naar uw adres kunnen sturen. Daarnaast brengen wij informatiefolders, zoals deze, 

uit over onze activiteiten en horen graag de reacties van onze plaatsgenoten. 

Op de foto van links naar rechts: Katelijne van  Thiel, Yoni Herberigs, 
Lola Nouwens en Jamal Hajji 

Jongeren Combinatie95

Combinatie95 vindt het belangrijk om jongeren meer te betrekken 
bij actuele politieke thema’s. Hiervoor organiseren “onze jongeren” 
regelmatig activiteiten waarbij iedereen (ook niet leden) welkom is. 
In 2016 komt er weer een mooie activiteit, dus hou FB of krant in 
de gaten!

Wethouder 
Peter van de Wiel
p.vandewiel@home.nl
tel. 0411-633013 

Fractievoorzitter 
Peter Manniën
p.l.m.mannien@gmail.com
tel. 06-23414002 

Fractielid 
Ineke van Giersbergen
cgavangiersbergen@gmail.com
tel. 06-12102663 

Fractielid 
Stefan de Nijs
info@de-nijs.nl
tel. 06-53271902

Fractielid 
Katelijne van Thiel
kvanthielcomb95@gmail.com
tel. 06-12828127

Fractielid 
Karel Voets
karelvoets@gmail.com
tel. 0411-632663

Deze folder is gedrukt op gerecycled papier 
100% samengesteld uit gebruikt papierwww.combinatie95.nl               combinatie95

Op de foto van links naar rechts: Ineke van Giersbergen, Peter Manniën, 
Peter van de Wiel, Katelijne van Thiel, Stefan de Nijs en Karel Voets.

Jaarlijks uitstapje van onze partij



Levensloopbestendige 
woningen 

Senioren willen zo lang mogelijk zelf-
standig wonen en vaak moet hun huis 
daarvoor levensloopbestendig gemaakt 
worden met grote kosten. Door de motie 
“Blijverslening” van oa Combinatie95 kan 
dat betaald worden met behulp van een 
voordelige lening van de gemeente Boxtel.

Besparing energiekosten 
sportclubs     

Sportclubs met een eigen accommodatie geven 
10 tot 20% van hun budget uit aan energiekos-
ten. Door een motie van Combinatie95 kunnen 
zij daar nu veel op besparen. Het Rijk en de 
gemeente Boxtel geven ieder 30% subsidie op 
energie besparende maatregelen. De resterende 
40% kan de club voordelig lenen. In dec 2015 
hielden wij een goed bezochte thema-avond 
over dit onderwerp. Er is veel belangstelling 
voor.

Motie ‘Begaanbaarheid 
openbare weg, trottoirs 
en toegankelijkheid 
gebouwen’      

Goede toegankelijkheid van de openbare 
ruimte wordt o.a. door de vergrijzing 
steeds belangrijker. Combinatie95 en 
Inbox hebben het college met een motie 
opgedragen om een plan te maken hoe 
dit verbeterd kan worden en bij elke re-
constructie van straten de begaanbaarheid 
te verbeteren zodat er gewandeld kan 
worden zonder hindernissen.

Parkeren centrum

Een Markt in Boxtel zonder ‘blik’ is 
wat Combinatie95 graag zou zien. Er 
worden naast en achter het gemeentehuis 
veel meer parkeerplaatsen gecreëerd dan 
er verdwijnen voor een autoluwe markt. 
Straks mogen hier nog 15 auto’s gepar-
keerd worden en dat zorgt natuurlijk nog 
steeds voor zoekverkeer. Met groen 
omzoomde terrassen op een nieuw 
ingerichte markt blijft dat jammer. 

Tabitta

Project Dommelvallei      

Na Landschappen van Allure is Combinatie95-
wethouder Peter van de Wiel initiatiefnemer 
van een nieuw ambitieus gebiedsprogramma, 
‘Dommelvallei’. Nu met als thema ‘Water’. 
Ondernemers, maatschappelijke organisaties, 
burgers, en overheden gaan hiermee aan de 
slag. Vanaf Eindhoven tot en met Den Bosch 
staan partijen te trappelen om mee te doen; 
ook in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. 
Goed voor Toerisme, Economie en Natuur/
Landschap.

Sociaal beleid; kleine 
maatregelen kunnen al 
veel betekenen     

Combinatie95 werkt vanuit ons verkiezings-
motto: Samen Zorgen voor Morgen. 
Domotica helpt ouderen om langer zelf-
standig te wonen met slimme aanpassingen. 
Ook veiligheid in huis wordt vergroot door 
techniek. Dagbesteding moet snel van start. 
Uit onze gesprekken blijkt daaraan behoefte. 
Mensen met een beperking moeten deel 
kunnen nemen aan activiteiten. Met en 
zonder mantelzorger. 

Jong en op onze lijst. Lola Nouwens 

en Jip van Krieken ontbreken hier

Vergunning Parkeren

Om de parkeerproblemen bij het NS-station 
en het centrum op te lossen heeft de raad 
een voorstel aangenomen waar veel onrust 
bij ontstaan is. In een motie van Combina-
tie95, samen met 5 andere partijen, hebben 
wij (opnieuw) gepleit voor gefaseerde 
invoer (stationsbuurt eerst) en het wegne-
men van alle pijnpunten voor de overige 
delen van het centrum.

Ondersteunen 
wijkinitiatieven 

Combinatie95 is al jaren van mening dat 
plannen die door de bevolking zelf ontwik-
keld worden en waar draagkracht voor is, 
door de inwoners zelf uitgevoerd kunnen 
worden. Zie het succes van SPPiLL in Liempde. 
Daar moeten middelen voor beschikbaar 
gesteld worden. De raad moet kaders stellen 
en bewoners nog meer uitdagen om zelf met 
plannen te komen.

Veiligheid fietsers

Al in juni 2014 heeft Combinatie95 
aangedrongen op maatregelen voor de 
Molenwijkseweg zoals 30 km/uur en 
aparte fietspaden, met name bij zwembad 
de Langspier waar nu 60 km/uur geldt. 
De fietsersbond heeft voorgesteld om de 
Molenwijkseweg in te richten als fietsstraat 
en B&W onderzoekt nu die mogelijkheid.

Brede, duurzame toekomst 
voor De Kleine Aarde (DKA)

Een Collectief bestaande uit o.a. Helicon, Summa 
College en Sint Lucas, Heijmans, St. Joseph, Maris 
Projects en Waterschap De Dommel gaat het 
gedachtengoed van DKA nieuwe vorm geven. 
De raad wil dat het Collectief samen gaat 
werken met “Burgers van DKA”. Beide initia-
tieven vullen elkaar goed aan. Combinatie95 is 
enthousiast en ziet ook kansen bij andere initia-
tieven. Deze groene plek blijft van de gemeente 
en de wijk Munsel/In Goede Aarde.

Boxtel maakt naam met 
Greentech Park Brabant   

Greentech Park Brabant wordt de plek waar 
bedrijven snoeihout, gras gft en slib omzetten
in energie/warmte, halffabricaten om bioplas-
tics te maken en nieuwe voedingsstoffen 
voor de bodem. Zo bouwen we een circulaire 
economie, zonder afval. Bij Helicon staat al een
pilot. Uiteindelijk komt er een Greentech Park 
Brabant in Boxtel dat energie en producten 
levert waarmee inwoners en ondernemers een 
duurzame toekomst tegemoet zien. Peter van 
de Wiel ontving al delegaties uit Brazilië, China 
en Canada die hiervan willen leren.

Onnodige wachttijden 
dubbele overweg   

Er zijn nu al veel problemen bij de dubbele 
overweg en begin 2017 zal het treinver-
keer sterk toenemen en wordt het nog 
veel erger. Om onnodig wachten zoveel 
mogelijk te voorkomen dringt Combina-
tie95 er op aan om de spoorbomen bij de 
dubbele overweg, dit jaar nog, beter in te 
regelen (scheelt 40 seconden per keer).

Volop in het nieuws: TTIP! 
Combinatie95 kwam met 
een motie hiertegen     

Europa en de VS onderhandelen over TTIP, 
een nieuw vrijhandelsverdrag. Dit verdrag 
gaat ten koste van voedselveiligheid, milieu, 
consumentenbelangen en dierenwelzijn. 
Soepele (Amerikaanse) regels gaan ook hier 
gelden. Democratie is zoek omdat bedrijven 
Nederland voor een tribunaal kunnen dagen 
als ze vinden dat ons beleid hun investeringen 
bedreigt. Combinatie95 zorgde met een motie 
dat ook Boxtel zich hiertegen uitspreekt.

Houtrook    
  
Bij het gebruik van een houtkachel komt 
rook en fijnstof vrij en dat is erg ongezond 
om in te ademen. Extra voor mensen met 
luchtweg problemen. Op verzoek van Com-
binatie95 heeft de gemeente voorlicht-
ing gegeven over goed hout stoken: Niet 
stoken bij mist en windstil weer en alleen 
geschikte en droge brandstoffen stoken. 
Hiermee wordt het probleem niet helemaal 
opgelost maar de leefbaarheid wordt voor 
iedereen al een stuk beter.

Bouwen in Boxtel, 
Liempde en Lennisheuvel  
Jongeren, senioren en vluchtelingen staan 
in de rij voor een woning. Gelukkig is in 
crisistijd in Boxtel volop doorgebouwd. 
Panta Rhei, Den Bergh, Joice, Sparrelaene 
en Zonnegolven II zijn voorbeelden waar 
onze wethouder Peter van de Wiel 
doorgepakt heeft. In Lennisheuvel en 
Liempde liggen nu concrete bouwplannen. 
Combinatie95 ziet ook kansen elders in 
Boxtel.

Mijlpaal in het verzet tegen 
Schaliegas

Het jaarcongres van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) was historisch. 
Door een Boxtelse motie, oa opgesteld door 
Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel, 
sprak 73% van de gemeenten zich uit tegen 
schaliegas. Omdat Peter van de Wiel namens 
de VNG gesprekken met de minister voert, zit 
het met die boodschap wel goed. Dat dit ook 
doorklonk in de Tweede Kamer werd duidelijk 
toen die de minister ‘opdroeg’ het boren naar 
schaliegas uit te stellen tot zeker 2023.

Voedselverspilling         

33% van al het voedsel wordt weggegooid 
en Combinatie95 wil actie om honger, 
CO2 uitstoot, ontbossing en energie- en 
waterverspilling te verminderen. Met SP, 
InBox, CDA, D66, PvdA/GL en VVD hebben 
we restaurants, scholen en supermarkten 
bezocht en afspraken gemaakt tegen 
voedselverspilling. 35 ondernemers en 
bijna alle scholen hebben meegedaan! 
Boxtel mag trots zijn!

Project Dommelvallei


