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 Mijlpaal bij verzet tegen schaliegas 
 

  Op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een 

historische motie aangenomen, die mede opgesteld is door Combinatie95 wethouder  

Peter van de Wiel. De VNG onderhandelt namens de 393 gemeenten met het kabinet 

over alle onderwerpen die hen aangaan. Via  deze motie maken alle gemeenten in 

Nederland duidelijk dat minister Kamp definitief met schaliegasplannen  moet 

stoppen. Omdat Peter namens het VNG deze gesprekken met 

de minister voert, zit het met die boodschap wel goed. 

Dit is een mijlpaal in de lange strijd die Cominatie95 en de 

gemeente Boxtel voeren tegen schaliegas. Niet alleen in Boxtel maar ook in heel 

Nederland is er een groeiende weerstand tegen  schaliegas. Schaliegas is geen 

veilige energiewinning en duurzame energie is beschikbaar.  De strijd tegen 

schaliegas gaat door en Combinatie95 zal daarin mede voorop blijven lopen. 

 

 

 Thema avond: De toekomst van kunsteducatie in Boxtel 
                                                                                                                                                                 

28 mei Organiseerde Combinatie95 een thema-avond waarop de toekomst van 

de cultuureducatie in Boxtel centraal stond. De avond, gehouden in het 

MUBO, werd goed bezocht. De aanwezigen werden door diverse sprekers 

geïnformeerd over de stand van zaken en over de toekomstmogelijkheden. 

Wethouder Marusjka Lestrade gaf haar visie op het onderwerp. Rien Schalkx 

presenteerde de werkwijze van de gemeente Son en Breugel. Jan van den 

Eijnden gaf diverse adviezen vanuit zijn expertise als muziekdocent en lid van 

het landelijk kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst: senior 

cultuureducatie. Tot slot lichtte Jef Geerinckx het plan van de (ex)MIK-

docenten toe. Zij slaan de handen ineen om ook volgend schooljaar continuïteit 

van het muziekonderwijs de garanderen. 

Een uitgebreide samenvatting van deze avond en de ex artikel 37 vragen die de 

fractie heeft gesteld zijn te vinden op www.combinatie95.nl                                                                                      

 

 

Zomervakantie 
 

Fractie en bestuur wensen iedereen een fijne zomervakantie toe.  
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