
Stabiel en betrouwbaar

Vanaf 1995 is Combinatie95 een stabiele 
en betrouwbare factor in de Boxtelse politiek. 
Onze partij wordt gewaardeerd om haar 
inhoud. De raadsfractie is samengesteld uit 
bekwame mensen en steunt op een brede 
achterban. Met Peter van de Wiel hebben wij 
opnieuw een sterke wethouder in het college 
van B&W. Peter heeft zestien jaar politieke 
ervaring, waarvan acht jaar als fractievoorzitter 
en vier jaar als wethouder. “Bij lokale politiek
gaat het om zaken die de inwoners direct 
raken.” De leden van Combinatie95 staan 
midden in de gemeenschap. Wij koppelen deze 
lokale insteek aan deskundigheid van onze 
raadsleden en aan de kernwaarden van onze 
partij zoals: eerlijkheid, respect, duurzaamheid 
en gelijke behandeling. 

Samen zorgen 
voor morgen

Combinatie95 
midden tussen de mensen

•	 Duurzaam,	dus	doen

•	 Iedereen	doet	mee

•	 Beperk	lasten	voor	burger

•	 Koester	kernen	om	eigenheid

•	 Minder	regels,	meer	handhaven

•	 Kansen	voor	iedereen	in	
	 Het	Groene	Woud

•	 Ruimte	om	te	ondernemen

•	 Meer	woningbouw	door	en	met	jou

•	 Versterk	Boxtels	centrum

•	 Wijken	veilig	en	toegankelijkPeter van de Wiel
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Versterk Boxtels Centrum

Het	centrum	van	Boxtel	kan	en	moet	bruisender.	De	gemeenteraad	
heeft	daartoe	een	plan	goedgekeurd	dat	het	centrum	aantrekkelijker	
moet	maken.	Onder	de	noemer	“Beleef	Boxtel”	heeft	wethouder	
Van	de	Wiel	de	aanzet	gegeven	om	allerlei	Boxtelse,	Liempdse	en	
Lennisheuvelse	toeristisch/recreatieve	initiatieven	te	versterken.
De	historische	as	van	Boxtel	vormt	een	rode	draad	bij	de	ontwikke-
ling	van	het	centrum.	Het	economisch	centrum	moet	compacter.	
Er	is	nu	teveel	leegstand.	Ondernemers,	burgers	en	gemeente	
moeten	samen	tot	een	nieuw	plan	van	aanpak	komen.	Dat	is	ook	
burgerparticipatie.	

Duurzaam, dus doen

Boxtel	en	Lennisheuvel,	maar	zeker	ook	Liempde	is	het	Kloppend	Hart	
van	Het	Groene	Woud.	Een	superproject	in	dit	gebied	is	Landschappen	
van	Allure.	Wethouder	Peter	van	de	Wiel	(Combinatie95)	is	kartrekker	
en	zo	zorgde	hij	er	voor	dat	de	komende	3	jaar	voor	30	miljoen	euro.	
geïnvesteerd	wordt.	De	provincie	draagt	10	miljoen	euro	bij.	
Het	is	een	gouden	kans	voor	werkgelegenheid,	leefbaarheid	en	natuur/
landschap.	In	Liempde	gaat	het	dorp	met	SPPiLL	ambitieus	aan	de	slag.	
In	Boxtel	is	het	Stapelen	en	omgeving	die	aan	een	duurzame	toekomst	
bouwen	en	in	Lennisheuvel	gaan	ook	diverse	partijen	samenwerken.	
Dat	is	duurzaamheid	in	al	zijn	aspecten!

Woonwijken autoluw 

Combinatie95	streeft	al	jaren	naar	een	autoluw	centrum,	waardoor	
dit	aantrekkelijker	wordt	voor	het	winkelende	en	uitgaande	publiek.
Recente	plannen	voor	een	autotunnel	ter	plaatse	van	de	dubbele	
overweg	zouden	nog	meer	doorgaand	autoverkeer	aantrekken	via	
het	centrum.	Reden	voor	Combinatie95	om	voor	het	alternatief,	een	
omleiding	van	het	verkeer	van	en	naar	Ladonk,	te	kiezen.	Hierbij	
hebben	wij	wel	via	een	amendement	en	motie	de	uitdrukkelijke	eis	
gesteld	om	sluipverkeer	als	gevolg	van	de	sluiting	van	de	dubbele	
overweg	voor	auto’s,	tegen	te	gaan.	
Straten	zoals	Leenhoflaan,	Parallelweg	Zuid	en	Eindhovenseweg	
verdienen	in	de	plannen	extra	aandacht.

Jongeren

Combinatie95	vindt	het	belangrijk	veel	jongeren	te	betrekken	bij	
de	politiek.	Het	gaat	immers	om	hun	toekomst.	De	partij	heeft	een	
actieve	jongerenafdeling,	die	goed	bezochte	thema-avonden	belegde	
bij	Rabo-datacenter,	Woonstichting	St.	Joseph	en	Brandweer.	
Via	Facebook,	Twitter	en	onlangs	een	grandioze	Politieke	pubquiz	
zoeken	ze	actief	contact	met	andere	jongeren	in	Boxtel.	Daarnaast	zijn	
er	bij	ons	zelfs	11	jongeren	verkiesbaar.	Een	direct	succes	was	het	
initiatief	van	de	Combinatie95-jongeren	tot	herstart	van	startersleningen	
in	2013.	Goed	voor	jongeren	die	een	eigen	woning	willen	kopen.

VerKen je Gemeente

Combinatie95	probeert	steeds	dicht	bij	
de	burgers	te	staan.	Door	al	10	jaar	de	
interactieve	cursus	“VerKen	je	Gemeente”	
te	organiseren	heeft	zij	ongeveer	200	
burgers	laten	kennismaken	met	het	doen	
en	laten	van	de	lokale	overheid.	Hierdoor	
ontstaat	meer	begrip	over	en	weer	tussen	
de	gemeente	en	burgers.	Ook	voor	een	
volgende	cursus	hebben	zich	al	weer	
inwoners	opgegeven.	U	kunt	zich	nog	
aanmelden	bij	p.vandewiel@home.nl.
Daarnaast	organiseert	de	partij	thema-
avonden	op	locatie,	waar,	naast	de	leden	
van	Combinatie95,	iedereen	welkom	is.	
WSD	de	Dommel,	Wereldwinkel,	
gemeenschapshuis	Orion,	Voedselbank,	
Het	Goed,	De	Rots	en	het	Ursulagebouw	
zijn	o.a.	bezocht.

Wijk- of Dorpsontwikkelingsplannen

Het	Rijk	legt	de	zorgplicht	bij	de	gemeenten.	De	wijken	en	dorps-
kernen	moeten	hierbij	een	steeds	grotere	rol	kunnen	vervullen.	
Sociale	wijkteams	kunnen	de	zorg	dichter	bij	de	burgers	brengen.	
Combinatie95	ondersteunt	plannen	die	door	de	wijken	en	dorpen	
zelf	ontwikkeld	zijn	om	hun	omgeving	leefbaar	te	houden.	
De	gemeente	moet	faciliteiten	creëren	om	de	gevraagde	zorg	
dicht	bij	huis	te	kunnen	aanbieden.	Alle	wijken	en	dorpen	hebben	
wijkorganen	die	Integrale	Wijk-	of	Dorpsontwikkelingsplannen	
(Iwop	of	Idop)	hebben	ontwikkeld	of	daar	mee	bezig	zijn.	Waar	
mogelijk	moeten	gemeenschapshuizen	hierin	een	centrale	
plaats	innemen.

Duurzaamheid met energie

Boxtel	is	ambitieus	met	duurzame	energie	aan	de	slag	en	Combinatie95	
is	hierin	een	voortrekker.	Wij	waren	onder	de	titel	Boxtel	Energie	Neutraal	
(B.E.N.)	medeorganisator	van	een	druk	bezochte	informatieavond	in	
de	raadszaal	en	een	middag	in	het	gebouw	van	Helicon.	Dit	gaf	mede	
een	zetje	tot	de	oprichting	van	de	EnergieCoöperatie	Boxtel.	Wethouder	
Peter	van	de	Wiel	was	hier	een	van	de	initiatiefnemers.	Met	B.E.N.	

zijn	de	inwoners	van	Boxtel	op	het	spoor	gezet	van	energiewinning	
met	zonnepanelen.	Hierbij	zijn	al	grote	stappen	gezet,	maar	

Combinatie95	blijft	aandringen	op	nog	meer	inspanningen	
om	Boxtel	daadwerkelijk	energieneutraal	te	krijgen.

Gemeenschapshuis 

De Walnoot, Selissenwal

VerKen je Gemeente in Brussel

 Peter vd Wiel en nr. 2 Katelijne van Thiel

Top 6 Combinatie95

Peter Manniën

Minder lasten voor de burgers

Combinatie95	pleit	in	de	gemeenteraad	steeds	voor	beheersing	
van	de	lasten	van	de	burgers.	Zo	hebben	wij	sterk	gestuurd	op	de	
beperking	van	de	kosten	van	de	ambtelijke	organisatie	(gedaald	met	
1,25	miljoen	euro),	maar	ook	hebben	wij	ons	succesvol	verzet	tegen	
een	grootschalige	verbouwing	van	het	gemeentehuis.	Wij	eisten	in	
een	motie	dat	de	overschotten	uit	de	afvalstoffenheffing	terugbetaald	
worden	aan	de	burgers.	De	invoering	van	Diftar	per	1	januari	2014	
geeft	de	burger	de	kans	om	met	goed	scheiden	de	afvalkosten	nog	
verder	naar	beneden	brengen.	De	OZB	mag	van	ons	niet	meer	
dan	trendmatig	stijgen.

Opschoonactie bij JRL 2013 door leden Combinatie95

Intergemeentelijke 
samenwerking

Zorgtaken	worden	in	het	kader	van	de	
Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	
(WMO)	door	het	Rijk	neergelegd	bij	
de	gemeenten.	De	capaciteit	van	veel	
gemeenten	schiet	tekort	om	al	deze	
en	andere	taken	op	een	kwalitatief	
goede	manier	uit	te	voeren.	Daartoe	
zal	ook	Boxtel	intensief	moeten	gaan	
samenwerken	met	andere	gemeenten.	
Combinatie95	heeft	een	voorkeur	voor	
omliggende	Meierijgemeenten,	
maar	vindt	dat	de	burgers	betrokken	
moeten	worden	bij	de	definitieve	
richting	die	we	kiezen.	Wij	sluiten	
daarbij	geen	enkele	optie	uit.

Ondertekening project 

Landschappen van Allure

Boxtel Energie Neutraal markt

Jong en op onze lijst. Lola Nouwens 

en Jip van Krieken ontbreken hier


