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 Subsidieregeling sportverenigingen 
 

 Sportverenigingen krijgen al minder geld en een 

steeds groter deel van hun budget gaat op aan 

energiekosten. Vanaf 4 januari 2016 geeft het 

Rijk 30% subsidie op energiebesparende 

maatregelen door sportverenigingen en dankzij 

een motie van Combinatie95 draagt de gemeente 

daar ook nog 30% aan bij (wordt betaald met  

€ 150.000 goodwill geld van Cuadrilla). Zo hoeft 

een sportvereniging nog slechts de resterende 

40% te betalen wat eventueel via de 

duurzaamheidslening kan. Zo wordt iedere euro 

meer dan verdrievoudigd. Voor € 150.000 

goodwill geld (met een gasluchtje) krijgt Boxtel 

voor € 500.000 aan (reukloze) energiebesparende 

maatregelen. En onze sportverenigingen plukken 

daar meteen de vruchten van door lagere energiekosten. Op 1 december j.l. heeft Combinatie95 een 

thema-avond gehouden voor sportclubs om de regeling toe te lichten en ideeën uit te wisselen. 

 

 

 Thema middag fractie Combinatie95 
  

 Het thema van vrijdag 27 nov. j.l. was ‘Ondernemers en Bewoners in het buitengebied’. Eerst stond een 

bezoek aan Oxalis op het programma, een bedrijf van ondernemer Antoon van de Langenberg. Oxalis is 

een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen, bestraten, onderhouden en renoveren 

van tuinen in de ruimste zin van het woord. Antoon gaf een uitgebreide toelichting over alle ins en outs 

van het bedrijf. Het werd duidelijk dat het een bedrijf is met een moderne visie. Na uitleg aan de 

keukentafel werden we buiten 

rondgeleid over het 

bedrijfsterrein, waar Anton zijn 

plannen belichtte.                                                                                                                                                                 

 

 Daarna gingen we op bezoek bij 

Sylvia en Paul van Pinxteren die 

aan de Mijlstraat op eigen terrein  

2 ha natuurgebied gerealiseerd 

hebben. Op het terrein zijn 

allerlei landschapselementen 

aangelegd zoals struweel, 

knotbomen en een poel. De 

middag werd afgesloten met een 

heerlijk etentje bij het Hof van 

Liempde. 

 

 



Dagbesteding ouderen 
  

 Tijdens het uitreiken van het mantelzorgcompliment en het bijwonen van de WMO Cliëntendagen 

hebben we veel gesprekken gevoerd. Tijdens die 

gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is 

aan dagbesteding in Boxtel ter ontlasting van de 

mantelzorgers.  

Samen met het CDA hebben we hier vragen over 

gesteld aan het college. Zodra deze vragen 

beantwoord zijn, zullen we u hiervan op de hoogte 

stellen.  

 

 

 

De brief kunt u lezen op onze website. 

http://www.combinatie95.nl/c95_upload/20151206231425art37_CDA_Combinatie95_dagbesteding.pdf  

 

 

 

Kerstwens; iedereen fijne, sfeervolle Kerstdagen 
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 Fractie en bestuur Combinatie95 wensen  

iedereen een fijne, sfeervolle Kerstdagen 
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