
GeGeGeGeccccombineerdombineerdombineerdombineerd        
 

NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief voor leden van Combinatie95      voor leden van Combinatie95      voor leden van Combinatie95      voor leden van Combinatie95                                                                                                                                                                                                                                                 nr.nr.nr.nr.    7777, , , , decemberdecemberdecemberdecember 2009 2009 2009 2009 
 
Elke maand kijkt de fractie van Combinatie95 even terug naar 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. 
 

21 december: Gezellige aftrapavond verkiezingscampagne 
 
U komt toch ook? Maandag 21 december is namelijk de aftrapavond voor de 
verkiezingscampagne van Combinatie95. Alle leden en mensen die op de verkiezingslijst staan zijn 
met partner welkom op deze gezellige avond. De presentatie is in handen van het duo Kees 
Quinten en Arthur Brands. Gerard Schalkx levert een muzikale bijdrage.    
 
Op het programma staan de volgende onderdelen: korte presentatie verkiezingsprogramma door 
Peter van de Wiel, presentatie kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen door Kees 
Quinten en Arthur Brands en toelichting op verkiezingscampagne door Rien Schalkx. Daarnaast 
zullen we de promotiefilm tonen die we speciaal voor de verkiezingen hebben laten maken. Gerard 
Schalkx sluit de avond af met liedjes en gedichtjes. Kortom, voldoende ingrediënten voor een 
gezellige avond. We starten om 20.00 uur. De locatie is Café Het Wapen van Liempde. 
 
Reacties? Neem contact op met Peter (p.vandewiel@home.nl). 

 
Gouden Mispel voor Ger 
 
Dinsdag 15 december ontving Ger uit handen 
van directeur van de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap (VNC), Jaap Dirkmaat de 
Gouden Mispel. Dit voor zijn tomeloze inzet 
en draagvlakvergroting voor het behoud, 
herstel en duurzame financiering van het 
landschap van Het Groene Woud. Met name 
de succesvolle streekrekening werd geroemd. 
 
Ger toonde zich erg enthousiast met de 
Gouden Mispel: “Een geldmachine klinkt 
mooi, maar uiteindelijk is de Streekrekening 
slechts een middel. Het gaat erom dat het 
landschap beter, mooier wordt. Je moet je 
steeds afvragen ‘wat er klaar is als het  
klaar is’.” 
De Gouden Mispel is de waarderingsprijs van 
de VNC voor personen of organisaties die een 
uitzonderlijke of essentiële bijdrage hebben 
geleverd aan de bescherming of ontwikkeling 

van het cultuurlandschap in Nederland. 
Tegelijkertijd met Ger van den Oetelaar 
ontvingen Alexander Rinnooy-Kan (voorzitter 
SER) en Willem de Beaufort (Landgoed 
Beekzicht, Gelderland) een Gouden Mispel.  
 
Reacties naar Ger (vandenoetelaar@wxs.nl).  
 
 

 



Geen combinatie spelen en 
honden uitlaten 
 
In de raadsvergadering van 24 november stond 
het hondenbeleidsplan op het programma. Dit 
heeft als insteek duidelijk te maken waar 
honden aangelijnd moeten zijn, waar de 
hondenpoep opgeruimd moet worden door de 
hondeneigenaar, waar de honden los mogen 
lopen en op welke plaatsen de gemeente zorgt 
voor het reinigen van de zones. Het aanwijzen 
van zo’n gebieden in combinatie met goede 
communicatie en controles door de BOA’s 
ondersteunen we.  
Wel hebben we een amendement ingediend 
omdat de gemeente op drie locaties een 
dubbele bestemming had gelegd: speelplek  

en hondenuitlaatplaats. Een combinatie die 
volgens Combinatie95 niet wenselijk is. De 
locaties zijn: de ruigte aan de Molenstraat, De 
Lange Loop langs de Dommel en het Trimbos 
in Liempde. Met ruime meerderheid van 
stemmen is dit amendement – tegen het advies 
van wethouder Wim van Erp in – 
aangenomen. Dit betekent dat op deze plekken 
nu een of meerdere hondentoiletten komen 
waarin de honden los mogen lopen en waar de 
gemeente minimaal eenmaal per week het 
hondentoilet reinigt.  
 
Reacties naar Désiré(desire@vantlaarhof.nl)  
 
 
 
 
 

Economische visie Combinatie95 
 
Eindelijk heeft Boxtel zich onlangs gebogen over een economische visie. Combinatie95 heeft hier 
al jaren voor gepleit, omdat wij vonden dat dit beleidsterrein een ondergeschoven kindje was. In 
2008 organiseerden wij onder andere daarom zelf een thema-avond over ‘economisch beleid 
industrieterreinen in Boxtel’. 
 
Met de nieuwe economische visie zijn we er nog bij lange na niet. Het is een papieren document dat 
nog vertaald moet worden in een actieprogramma. Dan weten we pas echt wat er staat te gebeuren. 
Onze insteek: betrek alle betrokken partijen continu bij het hele proces. Als iedereen bij de 
uitvoering alleen naar de gemeente kijkt, wordt het zeker een mislukking. In dat licht gezien missen 
wij de ambitie om veel meer bedrijven/winkels aan te laten sluiten bij samenwerkingsverbanden 
zoals park- en citymanagement. 
De visie schiet ernstig tekort in de aandacht die er besteed wordt aan Lennisheuvel. De economische 
potentie van alle delen van Boxtel worden geanalyseerd, maar Lennisheuvel wordt bewust 
overgeslagen. Te klein, niet relevant luidde het oordeel. Wij hebben er op aangedrongen dat in de 
actieprogramma’s aandacht komt voor de toeristisch, recreatieve potentie van het kerkdorp vanuit 
Het Groene Woud. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de leefbaarheid van Lennisheuvel ten goede kan 
komen. Voor het overige hebben wij vertrouwen in de mogelijkheden die de visie biedt. 
 
Reacties? Neem contact op met Peter (p.vandewiel@home.nl). 

 
Verken je gemeente op bezoek 
bij Onno Hoes 
 
De cursus Verken je Gemeente die 
Combinatie95 voor de vierde keer organiseert 
was 14 december op bezoek in het 
Provinciehuis. Gedeputeerde Onno Hoes en 
Ger van den Oetelaar hielden samen een 
gloedvol betoog over de economische kansen 
van Het Groene Woud en de ontwikkelingen 
en noodzaak van een meer duurzame leefstijl 
van de huidige en toekomstige generaties.  

Indien u in uw omgeving belangstellenden 
kent voor een volgende cursusronde kunt u 
contact met ons opnemen 
(p.vandewiel@home.nl) 
 


