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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. 
 

Mysterieuze borden bekennen 
kleur Combinatie95 
 
Heeft u ze al gezien? De non en vrouw met 
de boerka; Hanne en Jas of de zakenvrouw 
en de boer? Mysterieuze borden met Loesje-
achtige teksten die ’s nachts verschenen op 
diverse plekken in Boxtel, Lennisheuvel en 
Liempde. Ze zijn nu verzameld in de vijver bij 
het gemeentehuis en het mag duidelijk zijn 
dat het een creatieve actie van Combinatie95 
is. Met een duidelijke boodschap: Samen 
verder. En dat past bij Combinatie95.  
 
Met deze actie willen we laten zien dat 
politiek ook leuk en ludiek kan zijn. Dat je 
met een creatieve aanpak vaak tot 
onverwachte oplossingen komt en zodoende 
tegenstellingen kunt overbruggen. Dat geldt in 
verkiezingstijd, maar ook voor het zoeken van 
een praktische oplossing voor bijvoorbeeld 
een parkeervoorziening.  
 
Top 3 Combinatie95 te water 
Woensdag 3 februari a.s. om 17.00 uur zal het 
laatste bord toegevoegd worden aan de drie 
andere figuren die al in de vijver bij het 
gemeentehuis drijven. Wie achter de borden 
zit is lang verborgen gehouden, maar wordt 3 
februari breed bekend gemaakt. De top 3 van 
de kandidatenlijst van Combinatie95, Peter 
van de Wiel, Ineke van Giersbergen en Rien 
Schalkx, zullen alle drie de vijver in gaan om 
het nieuwe en laatste kunstwerk toe te voegen. 
Teven zal Peter van de Wiel ook het hoe en 
waarom van de mystieke borden toelichten die 
sinds eind december in Boxtel zijn 
verschenen.  

Naast de pers is iedereen van harte 
uitgenodigd dit ludieke moment bij te wonen. 
Kijk op onze website voor meer informatie. 
 

 
 
Arthur Brands en Harrie Raaimakers plaatsen  
’s nachts om 5 uur het eerste bord in de Dommel 
bij de Zwaanse Brug. 
 
Gouden kei-actie 
Het idee van de mysterieuze borden is 
uitgewerkt door de gouden kei-werkgroep. 
Hierin hebben zitting: Arthur Brands, Jan 
Verhoeven, Harrie Raaimakers, Martien 
Roestenburg en Désiré van Laarhoven.  



In het allerdiepste geheim is het eerste idee 
verder uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in 4 
groepen figuren die sinds eind december 
verschenen in Boxtel. Het gaat om de 
volgende borden: non en vrouw met boerka 
(Wat schuilt hier achter?), man met baby 
(Samen is Oud met Nieuw), Hanne en Jas 
(Spreken is zilver, zwijgen is fout) en 
zakenvrouw met boer en peuter (Duurzaam, 
dan doe je zaken mensen). Drie van de vier 
figuren zijn na rondzwervingen door Boxtel en 
Lennisheuvel verzameld in de vijver bij het 
gemeentehuis. Hanne en Jas blijven in 
Liempde. 
 
Reacties? Neem contact op met Désiré 
(desire@vantlaarhof.nl) 

 
 
Alle figuren, op Jas en Hanne na, zijn nu 
verzameld in de vijver bij het gemeentehuis. Het 
schilderwerk is van de hand van Jan Verhoeven. 
Martien Roestenburg complementeerde het 
creatieve team van de gouden kei-actie. 

 

 
Parkeergarage centrum 
 
In de laatste gemeenteraadsvergadering is het besluit genomen de variant voor de parkeergarage 
achter ’t Strijpt (Monseigneur Bekkersstraat) niet verder te onderzoeken. Het financieel resultaat van 
deze variant van 17, 3 miljoen negatief is een te grote last voor Boxtel. Vooral ook omdat de eerste 
10 jaar jaarlijks 1 miljoen euro bijgelegd moet worden. We hebben er wel mee ingestemd dat variant 
3 (parkeergarage onder de boomgaard en de vijver) via een quick scan snel wordt onderzocht. Maar 
we zijn ervan overtuigd dat ook deze variant veel te duur is en dat we de oplossing voor de 
parkeervoorziening op een of meerdere andere plekken moeten zoeken. Dat kan bovengronds, deels 
onder- en bovengronds, met een parkeerdek, etc. We vinden het in ieder geval belangrijk dat creatief 
gezocht wordt naar oplossingen. Onze visie om de markt autoluw te maken is namelijk niet 
veranderd. Die staat nog steeds overeind. We vinden een autoluwe markt een vereiste om de 
aantrekkelijkheid van het Boxtelse centrum te vergroten. En om dit doel te bereiken, heeft het 
college de opdracht van de raad gekregen een haalbare oplossing voor de parkeervoorziening uit te 
werken.           Reacties naar Désiré (desire@vantlaarhof.nl) 
 

 
Steun voor woonvisie 
 
De woonvisie is met brede raadssteun dinsdag 
26 januari aangenomen. De visie geeft het 
beleid weer op het gebied van wonen en 
woningbouw in Boxtel. Mede op initiatief van 
Combinatie95 is een amendement 
aangenomen, waarbij de locatie Hamsestraat-
Roderweg en Oranjelaan toegevoegd zijn aan 
de uit te werken bouwlocaties naast de locatie 
Smaldersestraat II. Ook op ons initiatief is een 
oude wens van Combinatie95 in vervulling 
gegaan. Namelijk het integreren van 
Woonkeur in alle nieuw te bouwen huizen 
(met in zeer bijzondere gevallen een 
uitzondering voor sociale woningbouw). 
 
Reacties naar Désiré (desire@vantlaarhof.nl) 

Uitnodiging verkiezingsdebatten 
 
De komende weken zijn er diverse 
verkiezingsdebatten. Deze bijeenkomsten zijn 
toegankelijk voor alle inwoners. Interesse? 
Bezoek dan eens een van de avonden. 
Onderstaand een overzicht van de komende 
debatten. 
  2-2  Verkiezingsdebat Ondernemers Boxtel 
22-2  Lagerhuisdebat met jongeren in  

Jongerencentrum 
25-2  Economische ontwikkeling van Boxtel  

door WEB en VOC Boxtel 
28-2  Lijsttrekkersdebat Brabants Dagblad  

en Omroep Dommellland 
 
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) 



Op weg naar 3 maart 
 
Na de gezellige verkiezingsbijeenkomst van 21 december met een hoge opkomst was op 25 januari 
onze eerstvolgende partijvergadering. Wederom was het druk! Meer dan 50 leden vonden de weg 
naar het Wapen van Liempde. De verkiezingscampagne stond centraal. Alle aanwezigen stelden 
zich voor en er werd wat langer stilgestaan bij  de eerste zes kandidaten op de lijst: Peter, Ineke, 
Rien, Karel, Peter en Désiré. Gerard Schalkx zette alle kandidaten op de foto. Rien gaf een 
toelichting op de vele activiteiten.  
 
We folderen de komende weken over de gehele gemeente, flyeren in het centrum van Boxtel en 
Liempde, plaatsen overal borden en hangen posters. Vele handen maken licht werk en gelukkig 
meldden velen zich al aan. Een bord van Combinatie95 in de tuin of een poster van een topkandidaat 
voor het raam. Boxtel, Lennisheuvel en Liempde kunnen er de komende tijd niet omheen: 
Combinatie95 staat letterlijk en figuurlijk tussen de mensen. Op omroep Dommelland, op onze 
website en andere media zijn onze korte filmpjes te zien. Gemist? Kijk op onze website 
www.combinatie95.nl. 
 
Actuele politiek 
Naast campagne voeren stond de actuele politieke situatie centraal. Désiré leidde een korte discussie 
over een ‘hot item’: de parkeergarage in Boxtel centrum. We bleken eensgezind. Geen dure 
voorziening, die wordt gemeden door de automobilist. Een quick scan mag, maar er is toch vooral 
geloof in verbetering van de parkeervoorziening in de openbare ruimte. Maak hiervan beter gebruik; 
er werden verschillende opties genoemd. Er waren ook innovatieve of creatieve ideeën, zoals bij de 
renovatie van winkelcentrum Oosterhof het dakparkeren te realiseren en ambtenaren zouden prima 
kunnen parkeren bij het station. De gemeente kan dat regelen.  
 
Tip: neem op 3 maart je legitimatiebewijs mee; dat geldt ook voor een eventuele volmacht. 
 
Reacties Rien Schalkx (rsh@home.nl) 
 
 

Verken je Gemeente over 
verkiezingen 
 
Ook de cursisten van VerKen je Gemeente 
hebben veel belangstelling voor de 
verkiezingen. Op de vijfde avond van de 
cursus op woensdag 27 januari jl. schetste 
Peter van de Wiel een duidelijk beeld van alles 
wat er speelt rond gemeenteraadsverkiezingen. 
Een nieuwe raad wordt gekozen. Niet gekozen 
wordt de coalitie/oppositie, de wethouders en 
het beleidsprogramma, waarmee de nieuwe 
raad aan de slag gaat. De verdeling van 
restzetels en de criteria bij actief en passief 
kiesrecht riepen verschillende vragen op. 
 
Burgemeester Frank van Beers ging in het 
tweede deel van de avond in op zijn rol in het 
gemeentebestuur. Ook schonk hij aandacht 
aan allerlei vormen van intergemeentelijke 
samenwerking, zoals bij politie, brandweer, 
andere hulpverlening enz.  

 
 
 
Verschillende leden van Combinatie95 hebben 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze 
avond ook bij te wonen 
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) 
 
 
 
 
 
 

 


