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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. 
 

Combinatie95 wenst u een gezond en gelukkig 2010 
 

 

 

 

Nieuwe website online 
 

31 december 2009 is de geheel vernieuwde 

website van Combinatie95 online gegaan. 

Veel informatie van de oude website is al 

overgezet, veel nieuwe informatie over onder 

meer de verkiezingen zal de komende 

maanden volgen. Wilt u op de hoogte blijven 

van de standpunten, ontwikkelingen en 

activiteiten van Combinatie9? Breng dan 

regelmatig een bezoek aan deze website. 

Reacties op de website zijn natuurlijk van 

harte welkom.   

 
 

 

Reacties naar Désiré (desire@vantlaarhof.nl)  



 

Flitsende start 

verkiezingscampagne 
 

Maandag 21 december hebben we een 

flitsende start van onze verkiezingscampagne 

beleefd. Ruim 50 kandidaten en leden waren 

present in Café Het Wapen van Liempde. De 

formele agendapunten werden door 

voorzitter Kees Quinten vlot afgehandeld. 

Zowel de vaststelling van de kandidatenlijst 

als van het verkiezingsprogramma gebeurde 

zonder discussie en met applaus. We hebben 

een uitgebreid, krachtig programma. En een 

kandidatenlijst om van te smullen.  

 

Kandidatenlijst 

Vernieuwing en continuïteit gaan daarbij hand 

in hand. Peter van de Wiel en Karel Voets 

zorgen voor de continuïteit. Ineke van 

Gierbergen, Rien Schalkx en Peter Manniën 

zijn onze nieuwkomers in de top van de lijst.  

 

 
 
Rien Schalkx, beoogd fractievoorzitter, stelt zich 

op verzoek van presentator Arthur Brands voor. 

 

Veel kennis, verbonden met de gemeenschap 

en boordevol energie en ambitie. Dat geldt 

voor hen allen. Op de lijst verder veel 

jongeren en veertig procent van onze 

kandidaten is vrouw. Alle stoppende 

raadsleden van Combinatie95 zijn en blijven 

actief. Vernieuwing en continuïteit gaan dus 

hand in hand. Verder is er aandacht geweest 

voor een goede spreiding over de gehele 

gemeente. De helft van de kandidaten woont 

in Boxtel en Lennisheuvel.  

 

 
 
Presentatie van de kandidaten. 

 

De wortels van Combinatie95 liggen 

weliswaar in Liempde, maar we zijn er voor 

de gehele gemeenschap. Dat hebben onze 

wethouder en raadsleden ook duidelijk 

aangetoond in de afgelopen periode. Dat is 

ook weer het kompas voor de toekomst.  

 

Kernkracht van Combinatie95 

Peter van de Wiel wordt uiteraard „ons 

gezicht‟ in de komende campagne. Hij 

verwoorde op 21 december de kernkracht van 

Combinatie95 als volgt: “Combinatie95 laat 

zich niet leiden door landelijke ideologie. Bij 

lokale politiek gaat het immers om zaken die 

de inwoners direct raken. Hun belang en 

invloed zijn belangrijke richtingwijzers voor 

het vinden van passende oplossingen. De 

leden van Combinatie95 staan middenin de 

gemeenschap. Velen zijn zeer actief in het 

rijke verenigingsleven. We horen wat er leeft 

en organiseren bovendien allerlei activiteiten 

om de politiek dicht bij het alledaagse leven te 

houden. We koppelen deze lokale insteek aan 

deskundigheid van onze raadsleden en aan 

kernwaarden zoals: eerlijkheid, respect, 

duurzaamheid  en gelijke behandeling. We 

staan voor praktische aanpak van zaken en 

meer ruimte voor de inwoners.”  

 



 
 
Lijsttrekker en beoogd wethouder Peter van de 

Wiel presenteert het verkiezingsprogramman 

‘Meer ruimte voor u’. 

 

Verkiezingen 

In 95 kernpunten is uitgewerkt wat 

Combinatie95 de komende bestuursperiode 

wil bereiken. De basis daarvoor moet echter 

gelegd worden bij de verkiezing van 3 maart. 

Wij gaan voor behoud van onze vier 

raadsleden en één wethouder. Liefst winnen 

we er een zetel bij. Met zo‟n sterke en 

uitgebreide verkiezingslijst hebben we veel 

vertrouwen in een goede uitslag.  

 

 
 

Echter daarvoor moeten we nog wel een 

actieve, opvallende campagne voeren. En 

daarbij is massale steun en hulp van alle 

kandidaten en van de leden van harte welkom. 

Om folders te verspreiden, posters achter veel 

ramen te krijgen, grote borden te plaatsen, de 

nodige mond tot mond reclame en informatie 

via de bladen en de lokale TV. Voor de TV is 

een hele mooie commercial gemaakt. Die 

werd op 21 december getoond. En daarop 

volgde spontaan een instemmend luid applaus.  

De toon is duidelijk gezet. Samen op naar een 

goede uitslag! Dat is onze inzet. Mogen wij op 

jullie rekenen? Bij voorbaat dank! 

 

 
 
Troubadour Gerard Schalkx zorgde voor een 

passende afsluiting van een zeer geslaagde avond. 
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Kandidatenlijst 1 t/m 15 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 
 

1 Peter van de Wiel 

2 Ine van Giersbergen 

3 Rien Schalkx 

4 Karel Voets 

5 Peter Manniën 

6 Désiré van Laarhoven 

7 Giel Margry 

8 Hannie Smolders 

9 Harrie Eijkemans 

10 Sharda Baaijens 

11 Joke van de Sande 

12 Harrie Raaijmakers 

13 Kees Quinten 

14 Joris Brands 

15 Jan Horbach 

 

 

 

 

  
 
Joris Brands presenteert zich als een van de 

jongeren op de kandidatenlijst. 

 

Reacties? Neem contact op met Peter (p.vandewiel@home.nl). 
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