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Periodiek  kijkt de fractie van Combinatie95 even terug op 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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                

Groot succes: € 30.000.000 voor Economie, Leefbaarheid en Natuur 
Het keiharde werken is beloond! Supernieuws voor de inwoners van Boxtel. De provincie heeft  

€ 10 miljoen toegekend aan Kloppend Hart van Het Groene Woud.  In totaal is € 30 miljoen 

beschikbaar omdat ondernemers, maatschappelijke organisaties, groepen inwoners en gemeenten 

nu ook voor  € 20 miljoen kunnen investeren. Eerder berichtten wij u over de aanvraag die in het 

kader van Landschappen van Allure onder leiding van Combinatie95 wethouder Peter van de 

Wiel ingediend was bij de provincie. De concurrentie was enorm, maar uiteindelijk heeft de 

kwaliteit en ambitie van het programma Het Kloppend Hart de doorslag gegeven.  

 

De stemming in het gemeentehuis van Boxtel, maar ook in Liempde, Lennisheuvel en het centrum van 

Boxtel was afgelopen weken euforisch. Kloppend Hart betreft een veelheid aan projecten in Het Groene 

Woud rondom en in Boxtel / Liempde / Lennisheuvel. Bij alle projecten staat de combinatie van 

hoogwaardige natuur- en landschapsontwikkeling centraal met grote kansen voor ondernemers om hier 

geld aan te verdienen. Een percentage van het verdiende geld wordt door die ondernemers steeds weer 

graag in het onderhoud en beheer van dat landschap gestoken. In het besef dat het zichzelf weer 

terugverdient.  

Meer informatie over de Boxtelse projecten die de komende drie jaar uitgevoerd gaan worden, kunt u 

teruglezen in Gecombineerd 30. 

Verder voor meer informatie: Peter van de Wiel; pwi@boxtel.nl  
 

 In gemeente Boxtel € 1,6 miljoen beschikbaar voor Startersleningen 
Actie jongerengroep Combinatie95 biedt grote kansen voor starters op koopwoningmarkt 
 

De actie van de jongerenwerkgroep van Combinatie95 om de gemeente te bewegen de 

Startersleningen opnieuw in te voeren is een groot succes geworden. Het college en de raad van 

Boxtel hebben positief besloten op het verzoek van onze jongeren. In totaal € 400.000 is 

beschikbaar gesteld. Nadat bekend werd dat ook het rijk geld hiervoor vrijmaakte, heeft nu ook 

de provincie besloten zich aan te sluiten. Voor Boxtel betekent dit dat elke euro verviervoudigd 

wordt, zodat er nu € 1.600.000 uitgekeerd kan worden aan starters op de Boxtelse woningmarkt. 

Ook dat is fantastisch nieuws. 

  

Elke inwoner van de gemeente die voor het eerst een koopwoning aanschaft, komt onder voorwaarden 

in aanmerking.  Een voorwaarde is dat de woning niet duurder mag zijn dan € 210.000. Het maximale 

bedrag dat uitgekeerd wordt bedraagt € 35.000.  

 

Voor meer informatie: Mielot Langstraat ; mielotlangstraat@gmail.com,  

Jeroen Martens: jpt.martens@hotmail.com of  Rob van Abeelen; Robvanabeelen@gmail.com  
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 Openbare partijbijeenkomst St. Ursula  
Combinatie95 organiseert met regelmaat openbare partijbijeenkomsten. In dit kader is op 17 juni door 

de commissieleden van MZ van onze fractie een openbare partijbijeenkomst georganiseerd in het 

gebouw van St Ursula. Deze bijeenkomst stond in het teken van de functie van St Ursula binnen onze 

gemeenschap en de werkwijze van Loket WegWijs en Centrum voor Jeugd en Gezin.   

Na de inleiding door Ineke van Giersbergen volgde een uiteenzetting door Diane Piek over de diverse 

functies van St Ursula en de historische betekenis van het klooster voor Boxtel. Hierna werden we 

rondgeleid door het geheel gerenoveerde gebouw. Wat bij binnenkomst al meteen opviel is de 

ruimtelijke indeling en de lichte kleuren die de sfeer van het gebouw erg toegankelijk maken. Tijdens de 

renovatie is met de inrichting ook duidelijk rekening gehouden met ‘het nieuwe werken’. Na de 

rondleiding gaven Diane Piek en Rianne Verhoeven een interessante uiteenzetting over respectievelijk 

het Centrum voor Jeugd en Gezin en over Loket WegWijs. 
 

De dienstverlening van St Ursula onderscheidt zich doordat deze integraal is., d.w.z. dat de partners in 

St Ursula van elkaar weten of 

een klant ook bij andere partijen 

bekend is. Met deze vorm van 

dienstverlening wordt 

voorkomen dat klanten steeds 

met andere personen te maken 

krijgen en dus telkens opnieuw 

hun verhaal moeten doen. Deze 

vorm van dienstverlening heeft 

namelijk als voordeel dat elke 

klant (of gezin) gekoppeld kan 

worden aan één contactpersoon. 

De mens staat immers centraal.  

 

Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingen in de WMO wordt er al regionaal samengewerkt, onder 

meer met de gemeente Haaren. Doordat de politiek in Den Haag nog steeds geen keuzes heeft gemaakt 

is er nog weinig duidelijkheid over hoe het in de toekomst verder gaat (op dit moment de grootste zorg 

van de zorg). 

Combinatie95 dankt Diane Piek en Rianne Verhoeven voor de hartelijke ontvangst en een goed 

verzorgde en inhoudelijk zeer nuttige en heldere uiteenzetting over de diverse onderwerpen.  

Voor meer informatie: Ineke van Giersbergen: inekevangiersbergen@hotmail.com 
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