
 
Aan het begin van elke maand kijkt de fractie van Combinatie95 even terug naar de afgelopen 
maand. U leest welke onderwerpen besproken zijn in de gemeenteraad en/of commissie en 
welke standpunten we ingenomen hebben. Maar ook andere onderwerpen die te maken 
hebben met Combinatie95 komen aan bod. Alles gecombineerd in één nieuwsbrief. Reacties? 
Graag zelfs! Dat kan via het betreffende fractielid dat genoemd is bij het artikel. 
 
 

Reactie van Combinatie95 op 
Strategische Visie 
 
In de gemeenteraad van 14 juli is de 
Strategische Visie ‘Boxtel, duurzaam en 
dynamisch centrum van Het Groene Woud` 
unaniem aangenomen. Dat is een prima 
resultaat voor Boxtel! Sommige 
oppositiepartijen hebben in een 
stemverklaring op laten nemen dat zij wel 
een voorbehoud maken bij een enkele 
paragraaf. Dat beperkte zich vooral tot de 
verkeersparagraaf, waar aangegeven staat 
dat we de afspraken uit het GVVP 
(gemeentelijk verkeer- en vervoersplan) uit 
gaan werken. De bijdrage van 
Combinatie95 is hieronder samengevat.  
 
“Combinatie95 streeft er naar dat Boxtel over 
10 jaar, nog meer dan nu al het geval is, het 
duurzaam, maar ook het dynamisch centrum is 
van Het Groene Woud. In dat licht bezien is 
de titel zondermeer goed gekozen. Maar …. 
met een mooie titel zijn we er natuurlijk niet.  
Een strategische visie weerspiegelt de lange 
termijn ambities van een gemeentebestuur en 
wordt in onze ogen volop gedragen door de 
bevolking. Waar willen we als gemeente met 
zijn allen naar toe en wat moeten we daarvoor 
in hoofdlijnen ondernemen. Soms moeten er 
pijnlijke keuzes gemaakt worden, maar 
regelmatig is er ook unanimiteit over 
beleidskeuzes. Als we maar een beslissing 
nemen over de route die we gaan volgen. Er 
bestaat geen gunstige wind voor hen die niet 
weten waar ze naartoe willen. 
 

De voorliggende visie straalt in onze ogen 
genoeg toekomstgerichtheid en ambitie uit, 
zonder te vervallen in obligate 
algemeenheden. Uiteraard is er geen breuk 
met het verleden. Boxtel is al langer op de 
goede weg en de bevolking waardeert dat ook 
duidelijk. Dat bleek uit het hele traject. 
Duurzaamheid, in de zuivere definitievorm, is 
en blijft de leidraad van het handelen in 
Boxtel. Duurzaamheid waarbij de mens, 
economie en aarde steeds in hun samenhang 
gezien worden en niet als afzonderlijke 
eenheden ten opzichte van elkaar bevochten 
moeten worden. Met duurzaamheid als rode 
draad zijn het in Boxtel toerisme en recreatie 
in relatie tot Het Groene Woud, de 
werkgelegenheid, de versterking van het 
centrum van Boxtel en voor ons zeker niet in 
de laatste plaats het leefklimaat in de 
gemeente, die de centrale thema’s vormen in 
deze doorkijk naar 2020. Combinatie95 
herkent zich goed in de opgestelde visie.  
 
Verrassend vonden wij het commentaar in het 
Brabants Dagblad over de hoorzitting over de 
visie op 8 juli. “Felle kritiek op visie”, 
suggereerde de titel. Onze beleving is totaal 
anders. Met name genoemd worden twee 
opmerkingen van verschillende insprekers. Op 
het gebied van duurzame energievoorziening 
zou de visie te weinig ambitie uitstralen en de 
kern Liempde zou stelselmatig genegeerd zijn. 
Ik zal daar zo meteen verder op ingaan. 
Belangrijk is echter om daarnaast te 
constateren dat ik voor de rest alleen maar 
positieve geluiden gehoord heb. En dat is een 
fantastisch resultaat voor zo’n belangrijk 
document voor de toekomst van Boxtel.  
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Dan terug naar de energiepassage. Wij 
begrijpen de intentie van de insprekers als zij 
aangeven dat het onmogelijk is nu te voorzien 
welke mogelijkheden er in de toekomst 
realistisch worden om tot een duurzame 
energieopwekking voor Boxtel te komen. De 
lat moet hoog liggen. In dat licht bezien is het 
verstandig alle opties open te houden, zodat 
ook de komende tien jaren op dit gebied de 
beste keuzes gemaakt kunnen worden. 
Combinatie95 steunt die gedachte, maar 
gelooft dat die niet haaks staat op de inhoud 
van de visie. Wij zullen als partij in ieder 
geval ook de komende jaren bevorderen dat 
we als Boxtel inhaken op duurzame 
ontwikkelingen die haalbaar zijn, zonder dat 
ze met name genoemd zijn in de visie.   
 
Samen met de Dorpsraad Liempde vinden wij 
dat de kern Liempde, maar ook Lennisheuvel, 
tekort gedaan wordt door er in de visie 
marginaal aandacht aan te besteden. In het 

geval Liempde praten we over een 
karakteristiek dorp dat 14 jaar terug vanwege 
administratieve redenen zijn zelfstandigheid 
op heeft moeten geven. Liempde heeft 
daarmee echter niet haar eigen identiteit, haar 
eigenheid en haar eigen specifieke 
aandachtspunten verloren. Ik heb hiervoor ook 
al een vurig pleidooi in de regiegroep 
gehouden en het verbaast me nog steeds dat 
geen enkele politieke partij Combinatie95 
daarin steunde. Uiteindelijk zijn er drie regels 
extra aan Liempde besteed. Liempde en ook 
Lennisheuvel verdienen beter. 
Combinatie95 zal dat zeker op blijven pakken 
en met initiatieven komen om beide kernen op 
de lange termijn leefbaar te houden. Vanuit 
een visie op hun ontwikkelingsmogelijkheden. 
We hopen dat de andere partijen in deze raad 
er dan wel open voor zullen staan.” 
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl)  
 

 

 
Ger op alle gronden vrijgesproken in zaak Spanjers 
 
Burgemeester Frank van Beers heeft zich de afgelopen weken gebogen over de klacht die namens de 
familie Spanjers aan het Looeind ingediend is tegen wethouder Ger van den Oetelaar. Van Beers 
heeft alle partijen gehoord en alle stukken zorgvuldig bestudeerd. Uit dat onderzoek is hem gebleken 
dat Ger ter zake van geen van de aanklachten iets te verwijten valt en dat daarmee de klachten 
allemaal volledig ongegrond zijn.  
Ger bedankt alle leden, die in de afgelopen periode hun vertrouwen in hem uitgesproken hebben. 
 
Reacties? Neem contact op met fractie (fractie@combinatie95.nl) of Ger (vandenoetelaar@wxs.nl ) 
 
 

Zondagopenstelling winkels 
 
Een jaar geleden heeft Albert Heijn in Boxtel een beroep gedaan op de Verordening Winkeltijden 
Boxtel die de gemeente de mogelijkheid geeft tot zondagopenstelling. Volgens landelijke 
regelgeving kan een gemeente per 15.000 inwoners maximaal één openstelling toestaan. Onder 
uitdrukkelijke voorwaarden is dat verzoek gehonoreerd, waarbij vastgelegd is dat na één jaar 
geëvalueerd wordt. 
Uit die evaluatie blijkt dat bij de politie en gemeente de openstelling tot geen noemenswaardige 
overlast geleid heeft. Ook een telefoonronde in de omgeving onderschrijft dat beeld. Vanuit die 
ervaring heeft het college besloten de openstelling van AH te verlengen met twee jaar. Bovendien 
wordt een 2e supermarkt in de gelegenheid gesteld ook tot openstelling over te gaan. Indien zich 
hiervoor meerder supermarkten aanmelden, zal bepaald moeten worden op basis van welke criteria 
toewijzing plaats gaat vinden. 
Combinatie95 heeft aangegeven in principe niet afwijzend te staan tegen deze nieuwe 
ontwikkelingen. Wel hebben wij met nadruk gewezen op de concurrentie die de zondagopenstelling 
kan veroorzaken voor kleine zelfstandigen, zoals eetgelegenheden. Wij willen dat hier goed naar 
gekeken wordt en dat dit aspect meegenomen wordt in de definitieve besluitvorming. 
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) 


