
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. 
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Iedereen doet mee

Combinatie95	heeft	een	warm	hart	voor	onze	verenigingen.	
Toen	het	onderdak	voor	vele	sporters	in	de	Braken	bedreigd	werd,	
zijn	binnen	de	coalitie	vooral	door	acties	van	onze	partij	stappen	
ondernomen	om	deze	sporthal	voor	veel	verenigingen	te	behouden.	
Maar	ook	in	Liempde	is	steun	gegeven	aan	het	initiatief	voor	de	aan-
leg	van	een	half	kunstgrasveld	voor	HCL.	Combinatie95	heeft	al	weer	
initiatieven	genomen	voor	de	aanleg	van	een	kunstgrasveld	voor	
DVG,	waarmee	het	gebruik	van	de	accommodatie	uitgebreid	
kan	worden.

Meer woningbouw door en met jou

Een	mooi	staaltje	doorzettingsvermogen	is	het	succesvol	uitgevoerde	
plan	Heideweg,	dat	in	2011	werd	afgerond.	Veel	Liempdse	jongeren	
hebben	daar	hun	plekje	gevonden.	De	starterswoningen	werden	via	
Collectief	Particulier	Opdrachtgeversschap	(CPO)	gebouwd.	Op	de	plek	
van	de	Witte	School	worden	25	zorgwoningen	gebouwd,	want	ook	
op	latere	leeftijd	willen	Liempdenaren	graag	in	hun	eigen	omgeving	
blijven	wonen.	Combinatie95-wethouder	Peter	van	de	Wiel	
(Woningbouw	en	RO)	is	nu	ook	actief	bezig	met	nieuwe	bouwlocaties	
aan	Hamsestraat	en	Smaldersestraat.

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!

Wijken veilig en bereikbaar

Als	in	de	gemeenteraad	onderwerpen	aan	de	orde	komen	die	
in	het	IDOP	Liempde	beschreven	staan	is	Combinatie95	paraat.	
Zo	staan	veiligheid,	goed	wegenonderhoud	en	toegankelijkheid	
hoog	op	ons	aandachtlijstje.	Wij	hebben	geld	geregeld	om	eindelijk	
de	levensgevaarlijke	oversteek	bij	‘Providentia’	aan	te	pakken.	
De	georganiseerde	aanpak	door	SPPiLL	brengt	realisatie	van	veel	
zaken	dichterbij	en	is	volgens	Combinatie95	een	voorbeeld	voor	de	
rest	van	Boxtel.	Naast	de	politiek	is	het	belangrijk	dat	een	gemeen-
schap	een	goede	ingang	heeft	bij	de	gemeente.	Met	SPPiLL	en	
‘Dorpsraad	nieuwe	stijl’	spreekt	de	Liempdse	gemeenschap	sterk	
via	één	kanaal	met	de	gemeente	Boxtel.

Koester Liempde en 
Lennisheuvel om eigenheid

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.

Combinatie95	staat	garant	voor	de	leefbaarheid	van	de	kernen.	Voor	
Liempde	stelden	we	o.a.	de	nieuwe,	extreem	dure	taxiverbinding	
met	station	Boxtel	aan	de	kaak.	We	ondersteunden	Gilde	St.	Antonius	
Abt	om	te	komen	tot	een	nieuw	onderkomen.	We	stelden	kritische	
vragen	bij	enkele	beoogde	inbreidingslocaties	en	we	maakten	ons	
sterk	voor	substantieel	geld	om	het	dorpsontwikkelingsplan	(IDOP)	
uit	te	voeren.	

Boxtel Energie Neutraal markt

Lijstduwer Rien Schalkx

VerKen je Gemeente in Brussel

Ineke van Giersbergen

Karel Voets

Ondertekening project Landschappen van Allure

Karel Voets

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.

Minder lasten voor 
de burgers

Combinatie95	pleit	in	de	gemeente-
raad	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

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.

Jong en op onze lijst. Lola Nouwens 

en Jip van Krieken ontbreken hier


