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Periodiek  kijkt de fractie van Combinatie95 even terug op de afgelopen periode. 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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                  

 Peter van de Wiel behoort tot de 10 beste bestuurders van Nederland 
Met 9 andere bestuurders is Peter van de Wiel door het tijdschrift 

Binnenlands Bestuur genomineerd voor de prijs van beste lokale 

bestuurder 2013.                                                                                                                                              

Peter is van meerdere kanten, ook van buiten Boxtel voorgedragen. 

Hij heeft dat te danken aan zijn niet aflatende inspanningen in de 

strijd tegen schaliegas. Dat gaat in eerste instantie om Boxtel, maar 

het heeft een nationaal karakter gekregen. Overigens beseft Peter 

daarbij dat hij zonder de enorme inbreng van onze inwoners er alleen 

voor zou staan. Verbod op schaliegas valt het meeste in het oog, 

maar ook zijn prestaties bij het project Landschappen van Allure en duurzaamheid springen in het oog. 

Duurzaamheid is een containerbegrip, maar Peter maakt er werk van door voortdurend initiatieven te 

nemen om reductie van energieverbruik te bereiken en het stimuleren van het gebruik van duurzame 

energiebronnen. Combinatie95 is trots op Peter en uit de geluiden die wij horen geldt dat voor heel veel 

mensen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. 

Stemmen op Peter kan nog tot 14 februari  op www.binnenlandsbestuur.nl        

                                                                                               

 Katelijne van Thiel, tweede plaats op de lijst 
Als nummer twee op de lijst van Combinatie95  stel ik me graag even voor.    

Mijn naam is Katelijne van Thiel-Klein. Ik ben 35 jaar, getrouwd met Thomas en 

heb twee kinderen, Pepijn en Lieve. 

Ik werk bij de gemeente Gennep (Limburg) als beleidsmedewerker Klimaat en 

Afval.  Hiervoor ben ik werkzaam geweest binnen het taakveld Milieu en Ruimte 

ontwikkeling hier in de Meijerij en in het Land van Cuijk. 

Mijn eerste contact met Combinatie95 was dan ook beroepsmatig.  Mijn contact 

met Ger van de Oetelaar en Peter van de Wiel als wethouders was altijd heel erg 

positief.  Zij zijn het soort bestuurders die Boxtel positief voor het voetlicht 

brengen. Op het gebied van duurzaamheid maar ook op onderwerpen die een veel 

breder effect hebben op de maatschappij zoals het schaliegasdossier. Dit zorgde er bij mij voor dat de 

partij al langer mijn sympathie had  

Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen Peter van de Wiel mij belde om te vragen of ik me actief 

wil inzetten voor Combinatie95.  Ik ben opgegroeid in een gezin waar politiek en maatschappelijke 

onderwerpen uitgebreid bediscussieerd en  besproken werden.  Dit zorgt ervoor dat ik graag meepraat en 

ook iets te zeggen heb. Daarvoor is de lokale politiek uitermate geschikt. 

 

Nu ik actief betrokken ben bij de partij valt het me op hoe hartelijke en betrokken alle leden zijn.  Er is 

een hele actieve jongerengroep en vrouwengroep en er worden, ook buiten verkiezingstijd, heel veel 

activiteiten georganiseerd. Ik hoop dan ook dat mensen mij weten te vinden als ze vragen hebben of als ze 

iets kwijt willen.  kvanthielcomb95@gmail.com  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/
mailto:kvanthielcomb95@gmail.com


 

 Op de lijst: Lola Nouwens (25 jaar), voorzitter van  St Bewa Ghana  
Lola is een van de vele jonge nieuwe gezichten op de verkiezingslijst van Combinatie95. Een jonge dame 

om trots op te zijn. Lola studeerde Interculturele Communicatie en is voorzitter van St Bewa Ghana. Als 

vrijwilliger in Ghana zag zij hoe een kleine bijdrage in de vorm van geld, kennis of energie, grote 

positieve gevolgen kan hebben voor de lokale bevolking. Bewa Ghana richt zich speciaal op 

(wees)kinderen en jongvolwassenen, omdat zij veel kunnen 

bijdragen aan de toekomst van hun omgeving en voor hen 

doorgaans nog vele mogelijkheden open staan. Het is 

belangrijk dat kinderen toegang hebben tot inspirerend 

onderwijs en de mogelijkheid krijgen en gestimuleerd 

worden om hun talenten te ontplooien en persoonlijkheid te 

ontwikkelen. Projecten van Bewa Ghana richten zich mn op 

onderwijs en zelfredzaamheid:  

1) Het educatieprogramma. Tien kinderen worden 

gesponsord, zodat zij goed onderwijs kunnen volgen, incl. 

voedzame lunch. 

2) Ondersteuning weeshuis, vooral op gebied van onderwijs. 

3) Lights-on –back-upsysteem met zonnepanelen op 

weeshuis 

4) Uitbreiding groenten- en gewassenboerderij met kippen.  

5) Uitbreiding kleuterschool bij weeshuis. Doel: drie klaslokalen met lunchzaal en toiletgebouw 

financieren. 

6) Een vakschool die op termijn gebouwd moet worden om jongvolwassenen een beroep te leren. 

7) Borehole – doel: watervoorziening realiseren voor weeshuis en dorpen in de omgeving. 

Op dit moment zijn Lola en medebestuurslid en vriendin Ilse Solon vier weken in Ghana om projecten te 

controleren en stimuleren. Zij vinden het belangrijk dat donateurs weten waar hun geld heen gaat. Sinds 

de oprichting van de stichting werd 100% van de ontvangen donaties gebruikt voor projecten. Dit was 

mede mogelijk door donaties van diensten, zoals de gratis website en het gesponsorde drukwerk.  

Voor meer info: www.stichtingbewaghana.nl. Voor contact: info@stichtingbewaghana.nl.  

 

Activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart worden door Combinatie95 nog tal van activiteiten 

georganiseerd.                                   

7 februari 2014 Politiek Correcte Pubquiz, door 

Combinatie95 Jongeren. Aanvang 20.00 uur  

bij Le Temps Perdu Boxtel. Zie ook;  

https://www.facebook.com/events/336354619839142/ 

 

 

                 

 

8 februari 2014 Monumenten/Erfgoed Wandeling van 13.30 tot 15.30 uur. Vertrekpunt St. Lucas 

 

 

15 februari 2014 Energiefietstocht  

van 13.30 tot 15.30 uur.  

Vertrek om 13.30 uur vanaf de winkel De 

Schoffel van Marina en Kees van Esch.  
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