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Periodiek  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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parkeren Centrum Boxtel 
 
Het centrum van Boxtel is door de Dommel verdeeld in een westelijk en oostelijk deel. In het 
westelijk deel, met name bij het station is de parkeeroverlast de bewoners een doorn in het oog. In 
het oostelijk deel willen partijen met een autoluwe Markt een beter leef-, recreëer- en winkelklimaat 
bewerkstelligen.  
 
Combinatie95 is daar een groot voorstander van. Het voorstel om daarvoor de boomgaard en de 
vijver aan de Mgr. Bekkersstraat (achter het gemeentehuis) op te offeren lijkt ons te gortig. Onze 
partij heeft een optimalisatie van de bestaande parkeerterreinen aan de Mgr. Bekkersstraat en aan 
Fellenoord (winst ruim 30 pp) voorgesteld, waarna wellicht de vijver alleen in parkeerterrein 
veranderd dient te worden. 
 
Bovendien kunnen verbeteringen voor het fietsverkeer ook bijdragen aan verlichting van de 
parkeerdruk in Centrum-oost. Combinatie95 heeft de wethouder gevraagd het parkeervoorstel te 
plaatsen in het totale plaatje van maatregelen voor het centrum om zo tot een goede afweging te 
komen. De gedachten gaan nu uit naar een vergunningenstelsel voor een groot deel van het centrum 
met blauwe zones voor kort parkeren, groene zones voor vrij parkeren en rode zones voor betaald 
parkeren. 
 
Reacties naar Peter Manniën (p.l.m.mannien@gmail.com ) 

 
 



Kanteling Wmo 

In de commissie MZ  van juni is de notitie:” De Kanteling in de gemeente Boxtel” besproken en 
werd gevraagd advies uit te spreken voor een van de vier voorgelegde scenario’s, welke mede als 
onderlegger gaat dienen bij het nog vast te stellen WMO-beleidsplan 2012-2015. 
Voorafgaand sprak Ineke Platel, mede namens vele PGB gebruikers, een hartekreet uit en gaf een 
inkijk in de gevolgen van de voorgenomen PGB afschaffing door het Rijk, afsluitend met een warm 
pleidooi dat Boxtel met de toekomstige WMO-plannen de goede kant in zou willen kantelen. 
De Kanteling houdt in het door-ontwikkelen van het WMO-beleid. Het gaat onder meer om het 
anders organiseren van de ondersteuning aan burgers bij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie. Men gaat uit van eigen kracht en kwaliteiten van de burger; naar haar vraag wordt 
breder gekeken en vervolgens gezocht naar passende oplossingen; maatwerk gericht op resultaat. 
Meer informatie over De Kanteling en de voorgelegde scenario’s kunt u vinden op www.boxtel.nl  
bij agenda commissie Maatschappelijke Zaken 20 juni 2011. 
Combinatie95 heeft haar advies uitgesproken voor scenario 2 met daarbij enige kanttekeningen en 
wensen. Onder meer gefaseerde invoering, goede communicatie naar alle burgers, alertheid op 
mogelijke hiaten, voorkomen dat burgers tussen wal en schip geraken en met de beoogde inzet van 
meer zorg voor elkaar en de omgeving moet zorgvuldig gekeken worden naar de mate van 
belastbaarheid en haalbaarheid gezien de veranderde samenleving. In de partijvergadering van 
Combinatie95 op 27 juni jl. in De Rots gaf Ineke Platel middels een uitgesproken tekst een treffend 
beeld weer hoe de praktijk kan zijn bij het een beroep moeten doen op je sociale netwerk, de 
omgeving, mantelzorg en vrijwilligers.  
Het kantelen zal vragen om een actievere bijdrage van de burger maar vooral ook van de 
samenleving. Alleen met elkaar kunnen we een omslag maken. Combinatie95 zal de ontwikkelingen 
nauwlettend blijven volgen; behoud van regie over het eigen leven, participatie en zelfredzaamheid 
van de burger in de samenleving staan hierbij centraal.  
  
Joke v.d. Sande  ( bommels@solcon.nl ) 
 

Landgoed Bloemedael 
In de raadsvergadering van 28 juni is besloten het bestemmingsplan voor het buurtschap Roond aan 
te passen, waardoor het mogelijk is ter plaatse 22 ha agrarische gronden om te zetten in natuur. In 
het kader van ‘rood voor groen’ worden er, verdeeld over het gebied, vijf langgevelboerderijen 
gebouwd. De bewoners hebben gemengde gevoelens over de plannen: het liefst laten ze alles zoals 
het is. Maar ze beseffen dat de landbouwgronden door het stoppen van twee veehouderijen, ten prooi 
kunnen vallen aan boomkwekers. Hierdoor zou het karakter van het gebied met zijn prachtige 
zichtlijnen nog meer verloren gaan dan door de bouw van de (kolossale) boerderijen. 
Met dit besluit kan de Robuuste Verbindingszone De Levende Beerze weer verder verwezenlijkt 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacties naar Peter Manniën (p.l.m.mannien@gmail.com ) 
 
 



Verbouw Usulacomplex voor Wegwijs, Delta en Centrum J & Gezin. 
Verbouw Ursula complex voor de vestiging van samenwerkende dienstverlening door Wegwijs, 
Delta en Centrum Jeugd en Gezin.  Combinatie95 vindt het een uitstekend plan om de verschillende 
dienstverlenende organisaties onder één dak te brengen.  
Het  betekent dat loket Wegwijs gaat verhuizen van Liduina naar het Ursulagebouw in de 
Baroniestraat. In hetzelfde gebouw zijn 
ook Delta en Centrum voor Jeugd en 
Gezin te vinden. Een grote verbetering 
voor de cliënten die straks op één locatie 
met al hun vragen terecht kunnen. 
Problemen kunnen dan meer integraal 
aangepakt worden.  
Voor het zover is, zal het gebouw 
aangepast moeten worden aan de 
nieuwe gebruikers. 
De plannen leidden in eerste instantie 
tot veel onrust onder de deelnemers aan 
cursussen en activiteiten van MIK en de   
KBO. Voor de meesten zijn inmiddels 
oplossingen gevonden. Bijna alle 
activiteiten zullen ook in de toekomst in het Ursulagebouw plaatsvinden. Met de overige gebruikers 
is naar een goede oplossing gezocht.  
De verbouwing zal in het najaar van start gaan. De activiteiten zullen ook tijdens de verbouwing 
door gaan. De Bufferruimte (ruimte direct achter het jongerencentrum) zal hiervoor gebruikt worden. 
Na de verbouwing zal de bufferruimte gebruikt gaan worden door diverse musea uit Boxtel. 
Door de musea op één plaats onder te brengen, kunnen ze elkaar versterken en wordt de kwaliteit 
verhoogt. Hierdoor zal het aantrekkelijker zijn ze te gaan bezoeken.         ( foto © Brabants Centrum) 
 
Reacties naar Ineke van Giersbergen  (fvgiersbergen@wanadoo.nl ) 
 
 

Tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg ---- TALK 
 
Het project Tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg (TALK) loopt al van 2009. 
  
De klankbordgroep “Regenboog”, waarin vele groeperingen vertegenwoordigd zijn, heeft met 
deskundigen in vele sessies de verbinding tussen de A2 en de Kapelweg besproken. Het resulteerde 
in een viertal varianten om het verkeer voor nu en in de toekomst beter en veiliger te laten 
doorstromen. Uiteindelijk is naar voren gekomen dat de variant waarbij enkele verkeersmaatregelen 
voor de Kapelweg en een verbreding van de Keulsebaan met wegneming van knelpunten, niet 
voldoende resultaat geeft.  
Een ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Ladonk aan de westzijde is noodzakelijk om de 
leefbaarheid in Kalksheuvel en de bereikbaarheid van Ladonk te verbeteren. 
 
Combinatie95 heeft zich voor het realiseren van een ontsluitingsweg uitgesproken. Zij steunt een 
variant van de weg, die gefaseerd kan worden aangelegd. 
De weg loopt via de bestaande weg Colenhoef op Ladonk, over het Smalwater, via de Donders 
(doorsnijdt daarbij geen bolle akkers) en sluit aan bij overweg d’Ekker op de bestaande Kapelweg. 
De aansluiting is zodanig dat t.z.t. via een tunnel aangesloten kan worden op een nieuw aan te leggen 
stuk Kapelweg aan de noordzijde van het spoor. 
 
Voor meer informatie; zie onderstaande link;  
http://www.boxtel.nl/bestuur/adviescommissies/commissie-ruimtelijke-zaken/commissie-rz-2011/rz-
21-juni-2011.html  
 
 
 



vervolg ---- TALK  
 
Onderstaande  afbeelding komt uit het commissie-raadsvoorstel van 28 juni j.l. 

 
 
Reacties naar Peter Manniën (p.l.m.mannien@gmail.com ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fijne Vakantie  namens fractie en bestuur Combinatie95 
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Zie ook;  www.combinatie95.nl  


