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 Zonnepanelen bij Gymnastiek- en Turnvereniging 

Tabitta, succes met energiebesparing 
 Op 1 december jl. heeft Combinatie95 een thema-avond 

gehouden voor sportclubs. Daarin werd de mogelijkheid 

toegelicht om via subsidie van rijk en bijdrage van gemeente 

energiebesparende maatregelen te nemen voor sterk 

verminderde kosten. Met een in de Raad aangenomen motie 

van Combinatie95 werden de subsidies van de gemeente een 

feit.  

De eerste successen zijn nu te melden. Op donderdag 26 mei 

zijn de zonnepanelen bij Gymnastiek- en Turnvereniging 

Tabitta in werking gesteld. En ook LSV heeft al volop 

panelen geplaatst. LTV Munsel en 't Ivoor volgen snel. 

                                      
                                                                                                     F. van Bommel (Tabitta) en S. de Nijs bij de panelen 

 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Stefan de Nijs: swmdenijs@gmail.com  

 

 Startbijeenkomst nieuwe Duurzaamheidsagenda:  

                                                                   9 juni 2016 
  

Combinatie95-wethouder, Peter van de Wiel, wil met de Boxtelse bevolking komen tot een nieuwe, 

ambitieuze Duurzaamheidsagenda. Op 9 juni bent u van harte welkom op de startbijeenkomst. In onze 

gemeente gebeurt al enorm veel en we dagen iedereen uit om met nieuwe en oude ideeën aan de slag te 

gaan. Daarvoor hebben we ook jullie nodig. Vrijdag 20 

mei stonden Peter van de Wiel en Ineke van 

Giersbergen op de weekmarkt in Boxtel om inwoners 

uit te nodigen om mee te denken, praten en doen. Het 

aanbieden van een zakje vlinderbloemenzaad was de 

ingang tot veel geanimeerde gesprekken. Komt u ook 

op 9 juni? Het gaat om uw toekomst en die van onze 

(klein-)kinderen. 

 

 

 
Ineke van Giersbergen tijdens weekmarkt    

 

Zie ook; https://www.boxtel.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2016/article/praat-en-denk-mee-over-

opstellen-nieuw-duurzaamheidsbeleid-4008.html  
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WMO budgetten 
 

Over de WMO budgetten is veel onrust ontstaan. In de ons omringnde dorpen was er veel overschot in 

budget en de besteding van dit geld was niet helder. Reden voor Combinatie95 om hierover vragen te 

stellen. De volgende gegevens gelden voor de gemeente Boxtel. In 2015 werd € 6.959.875 uitgegeven aan 

indicaties vanuit de Wmo. Het Wmo budget bedroeg € 7.743.813. Ook in Boxtel is het budget dus niet 

geheel besteed. Nu blijkt dat bij Jeugdzorg de middelen tekort schieten, zodat het overgebleven geld (deels) 

daaraan besteed zal worden. Bovendien wordt er geld apart gehouden voor eventuele risico’s en/of tekorten 

in de toekomst.  

 

Het WMO- beleid 2015 wordt 

binnenkort geëvalueerd.  

Wij zullen dan vragen stellen 

om te achterhalen of de 

geleverde zorg voldoende was 

en van voldoende kwaliteit. 

 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Ineke van Giersbergen:  cgavangiersbergen@gmail.com 

 

Dagbesteding ouderen vervolg 
 

Zoals beloofd houden we u op de hoogte van de 

activiteiten rondom dagbesteding in Boxtel. Het 

steunpunt Mantelzorg is bezig om de behoefte 

aan dagbesteding te inventariseren. Op diverse 

plaatsen in Boxtel zijn particuliere initiatieven 

van start gegaan. In de voormalige wasserij van 

de Blanca is sinds kort een hobbycentrum 

gevestigd.  

Ook tijdens de thema-avond voor de raad over 

Levensfase bewust beleid binnen het Sociaal 

Domein is er gesproken over dagbesteding. 

 

Op onze brief van 3 december hebben we 

antwoord gehad. Het antwoord kunt u lezen op 

onze website.  
                                                                                            Ineke van Giersbergen leidt thema-avond.                                    
Voor het antwoord van het college op de brief van 3 dec.  

zie: http://www.combinatie95.nl/c95_bericht.php?id=422  

 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Ineke van Giersbergen:  cgavangiersbergen@gmail.com  

 

Folder 
 

Binnenkort vindt u in de brievenbus een folder van Combinatie95. We zijn druk bezig om er voor te zorgen 

dat we onze “wapenfeiten” van de laatste 2 jaren aan u voorleggen. 
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