
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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Wijken veilig en bereikbaar

Samen	met	Lennisheuvel	stelt	Combinatie95	alles	in	het	werk	om	
de	fietsverbinding	tussen	Lennisheuvel	en	Boxtel	veiliger	te	krijgen.	
Gevaarlijke	kruisingen	leidden	reeds	tot	ongelukken	met	fietsers.	
De	steeds	drukker	wordende	Keulsebaan	vormt	nu	al	een	gevaar	voor	
de	overstekende	fietser.
Bij	de	vaststelling	van	de	keuze	voor	een	oplossing	van	de	problematiek	
‘dubbele	overweg’	heeft	Combinatie95	met	een	motie	aangegeven,	dat	
een	fietstunnel	bij	de	rotonde	Boseind	de	enige	echt	veilige	oplossing	
voor	het	langzame	verkeer	daar	is.	Het	college	en	de	raad	stelden	dit	
knelpunt	als	prioriteit	in	de	notitie	“Boxtel	Bicycle	2010-2020”.	Dat	moet	
volgens	Combinatie95	nu	eindelijk	eens	ten	uitvoer	gebracht	worden!

Het Groene Woud is van iedereen

Dank	zij	de	trekkersrol	van	Peter	van	de	Wiel	zijn	er	in	het	kader	
van	het	provinciale	project	“Landschappen	van	Allure”	grote	sommen	
geld	naar	Boxtel	gekomen.	Ook	Lennisheuvel	profiteert	mee	van	
dit	project.	Samen	met	de	bewoners	van	Lennisheuvel	gaat	de	
gemeente	de	stroom	toeristen	en	recreanten	vanuit	bijvoorbeeld	
het	station	met	een	nieuwe,	“groene”	corridor	via	Lennisheuvel	
naar	Het	Groene	Woud	leiden.
Met	Den	Eijngel	als	monumentale	trekpleister,	moeten	reeds	aan-
wezige	faciliteiten,	zoals	o.a.	boerderijterras	Jacobushof	en	Hightea	&	
Theetuin	‘t	Bakhuys,	meer	en	meer	bekend	worden	bij	het	publiek.

Bedrijventerrein Vorst

Nimmer	stond	Lennisheuvel	zo	op	de	voorgrond	als	het	laatste	jaar.	
Binnen	de	politieke	mogelijkheden	is	Combinatie95	tot	het	uiterste	
gegaan	om	het	geplande	kV-station	verplaatst	te	krijgen.	Het	resultaat	
is	positief	voor	de	direct	omwonenden.	Wij	blijven	ijveren	voor	milieu-
vriendelijke	bedrijven	op	Vorst.
De	dreiging	van	een	proefboring	naar	schaliegas	op	Vorst	is	niet	langer	
een	angst	voor	Lennisheuvel,	maar	voor	half	Nederland.	Combinatie95	
nam	initiatieven	om	de	acties	van	bezorgde	burgers	en	de	politiek	te	
bundelen	ter	voorkoming	van	deze	grove	aantasting	van	het	milieu.	
Wethouder	Peter	van	de	Wiel	gaat	landelijk	voorop	in	de	strijd	tegen	
de	schaliegaswinning.

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.

Samen doen we mee

Met	de	Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	(WMO)	worden	door	
de	overheid	veel	taken	neergelegd	bij	de	gemeente.	Het	door	m.n.	
Cocky	Swinkels	opgezette	initiatief	“Samen	in	Lennisheuvel”	is	een	
mogelijk	antwoord	op	die	terugtredende	overheid	waar	het	de	zorg	
betreft.	Georganiseerd	kunnen	we	in	Lennisheuvel	meer	voor	elkaar	
gaan	betekenen.
In	een	drukbezochte,	openbare	partijvergadering	van	Combinatie95	
in	Orion,	werd	het	idee	van	“Samen	in	Lennisheuvel”	volop	uitgelegd.	
Combinatie95	ondersteunt	het	volledig!	Intussen	heeft	ook	de	
gemeente	Boxtel	dit	initiatief	ontdekt	en	weten	te	honoreren.

Boxtel Energie Neutraal markt

Nr. 10 Harrie Eijkemans

VerKen je Gemeente in Brussel

Op foto ontbreekt Harrie Eijkemans

Opening natuurpark Boscheind

Bijeenkomst SIL 

Meer woningbouw 
door en met jou

Al	jaren	hamert	onze	partij	op	de	nood-
zaak	tot	nieuwbouw	in	Lennisheuvel.	
De	leefbaarheid	in	Lennisheuvel	en	het	
voortbestaan	van	de	basisschool	zijn	er	
mee	gebaat.	De	gemeenschap	heeft	de	
voorkeur	uitgesproken	voor	starters-	en	
seniorenwoningen.
Uit	het	door	Combinatie95	in	2007	uitge-
voerde	locatieonderzoek	is	gebleken	dat	
de	locatie	bij	de	Heerenbeekloop	hiervoor	
als	beste	naar	voren	kwam.	De	Provincie	is	
onlangs	akkoord	gegaan	met	deze	nieuw-
bouwlocatie.	Wethouder	Peter	van	de	Wiel	
(Combinatie95)	heeft	dit	opgepakt	en	is	
hierover	reeds	in	gesprek	gegaan	met	een	
bewonersafvaardiging	van	Lennisheuvel.

Nr. 30  Tineke vd LangenbergNr. 3 Peter Manniën

Lennisheuvel klinkt door in het gemeentehuis

Velen,	ook	in	Lennisheuvel,	zijn	het	eens	met	het	gedachtengoed	van	Combinatie95,	zoals	in	ons	
verkiezingsprogramma	“Samen	zorgen	voor	morgen”	verwoord.	Gelukkig	is	Lennisheuvel	goed	
vertegenwoordigd	op	onze	lijst.	Naast	raadslid	Peter	Manniën	staat	ook	Harrie	Eijkemans	bin-
nen	de	top	10	van	onze	kandidatenlijst.	Marina	van	Esch,	Tineke	van	den	Langenberg	en	Henk	
van	Kasteren	zijn	al	weer	jaren	lid	en	staan	eveneens	op	de	lijst.	Nieuw	hierop	is	Peter	Siebrands	
(Lennisheuvel	46).	Anderen	steunen	ons	ook	volop.	Toen	Peter	Manniën	vier	jaar	geleden	zich	
kandidaat	stelde	voor	de	gemeenteraad	van	Boxtel	kreeg	hij	ruime	steun	vanuit	Lennisheuvel.	
Hij	besteedt	veel	tijd	aan	zijn	raadslidmaatschap	voor	Combinatie95.	Zo	kon	hij	meerdere	malen	
individuele	bewoners	in	Lennisheuvel	helpen	die	bij	de	gemeente	aanklopten.	Steevast	komt	
hij	in	de	raadsvergaderingen	op	voor	het	belang	van	Lennisheuvel.

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.

Peter van de Wiel spreekt leden 

Tweede Kamer in Den Haag

Natuurpark Boscheind

Toen	CROL	in	2007	door	toenmalig	wijk-
wethouder	Ger	van	den	Oetelaar	op	het	
idee	gebracht	werd	om	van	de	“paarden-
wei”	bij	de	entree	van	Lennisheuvel	een	
park	te	maken,	konden	wij	met	zijn	allen	
niet	bevroeden	dat	het	zo	mooi	zou	
worden.	Met	raadslid	Peter	Manniën	en	
Toon	van	Grinsven	als	stimulators	kon	een	
oorspronkelijk	sober	plan	uitgroeien	tot	
een	pareltje	van	Lennisheuvel.	Hiervoor	
werd	hen	de	“groene	handdruk”	door	de	
gemeente	uitgereikt.	Eenmaal	gerealiseerd	
werd	het	park	verrijkt	met	de	Romeinse	
boerderij,	inspiratietuin	en	koningsboom.	
Een	mooi	voorbeeld	van	een	verbeterde	
relatie	tussen	gemeente	en	kern.	
Combinatie95	zal	zich	sterk	blijven	
maken	voor	goed	onderhoud	
van	het	park.


