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Aan het begin van elke maand kijkt de fractie van Combinatie95 even terug naar de afgelopen 
maand. 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. 
 
 
Ger van den Oetelaar stopt 
voorjaar 2010 als wethouder 

 
Ger van den Oetelaar  is 
aan zijn laatste jaar als 
wethouder van de 
gemeente Boxtel bezig. De 
gemeenteraadsverkiezinge
n van maart 2010 zijn hét 
moment om na 12 jaar het 
stokje over te geven. Ger 

zet hiermee een punt achter een succesvolle 
periode waarin op het gebied van bouwen en 
duurzaamheid veel bereikt is in Boxtel. 
 
De gemeente Boxtel verliest met Ger een 
uitermate deskundig en betrokken wethouder. 
Ger wordt door vriend en vijand geroemd om 
zijn tomeloze inzet voor de gemeente, waarbij 
hij Boxtel 12 jaar lang op de kaart gezet heeft. 
Door zijn voortrekkersrol zijn er op het gebied 
van duurzaamheid en bij de ontwikkeling van 
Het Groene Woud veel zaken daadwerkelijk 
gerealiseerd. Mede daarom heeft hij de 
prestigieuze Brabantse Duurzaamheidprijs 
gekregen. Het Groene Woud roept binnen en 
buiten Boxtel veel enthousiasme op. Ger heeft 
nog geen concrete plannen voor de toekomst. 
Tot de raadsverkiezingen blijft hij zich met 
volle overgave inzetten voor de gemeente.  
 
Bij de start van zijn derde periode als 
wethouder in 2006 is intern al afgesproken dat 
dit de laatste periode voor Ger zou zijn 
 
Reacties naar Ger (vandenoetelaar@wxs.nl) 

 
 
Peter van de Wiel nieuwe 
lijsttrekker Combinatie95 
  
Fractievoorzitter Peter van de Wiel is de 
nieuwe lijsttrekker en kandidaat-wethouder 
voor Combinatie95 bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Hij is daarmee de 
opvolger van wethouder Ger van den Oetelaar, 
die na 12 jaar een andere uitdaging zoekt. 
Peter is afgelopen dinsdag unaniem door de 
ledenvergadering gekozen 
tot het nieuwe boegbeeld 
van de partij. Op dit 
moment is Peter van de 
Wiel  fractievoorzitter 
namens Combinatie95 in 
de gemeenteraad.  
  
Voor Peter is het 
gemeentebestuur geen onbekend terrein. Sinds 
1998 is hij politiek actief voor Combinatie95. 
Eerst vier jaar als lid van de commissie 
Openbare Werken en Verkeer. Vanaf 2002 als 
raadslid, waarbij hij meteen als 
fractievoorzitter gekozen werd. De 
gemeenteraadsfractie van Combinatie95 
bestaat uit vier personen en is daarmee, samen 
met PvdA/GroenLinks, de grootste fractie in 
de gemeenteraad van Boxtel. 
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) 
 
 
 
 
 



                                                                                     Foto thema-avond Cultuurhistorie 
Erfgoednota unaniem akkoord 
Met de nieuwe erfgoednota wordt het erfgoed in de 
gemeente Boxtel als vertrekpunt genomen voor de 
ontwikkeling van plannen, ruimtelijke ontwikkelingen 
etc. Om dit te kunnen zijn er heldere beleidslijnen 
nodig, die vertaald worden in een 
uitvoeringsprogramma, uitgaande van concrete zaken. 
Na één keer terug gestuurd te zijn naar het college 
heeft de erfgoednota nu de door ons gewenste vorm 
gekregen. Het bestaat uit de aparte deelnota’s: beleid, 
uitvoeringsprogramma en de onderdelen 
communicatie, inspiratie en inhoudelijke onderbouwing. Voor ons een duidelijk geheel, een goed 
stuk om in de raad volmondig te ondersteunen. De nota is een inspiratiebron om nieuwe kansen te 
grijpen zodat we het waardevolle uit ons verleden, beter kunnen begrijpen in het heden en kunnen 
gebruiken als uitgangspunt voor onze toekomstplannen. 
Zie  http://www.boxtel.nl/visie_beleid.php voor de onderliggende beleidsdocumenten. 
 
Reacties? Neem contact op met Ria (riasimons@planet.nl) of Désiré (info@vantlaarhof.nl)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Burgerinitiatief 
Een groep mensen uit In Goede Aarde/Munsel 
heeft een burgerinitiatief ingediend om een 
nieuwe basisschool te krijgen in hun wijk. We 
vinden dat we heel serieus met dit soort 
initiatieven om moeten gaan, maar dat is niet 
hetzelfde als klakkeloos gehoor geven aan de 
richting die een burgerinitiatief kiest. We 
hebben in de raad dan ook aangegeven dat we 
het niet gepast vinden dat  enkele 
oppositiepartijen op voorhand al om het hardst 
schreeuwden dat wij geen recht doen aan 
burgerinspraak als wij niet akkoord gingen 
met dit initiatief.  
 
Wij vinden het te vroeg om nu via het 
burgerinitiatief keihard af te dwingen dat er 
een basisschool in de wijk In Goede 
Aarde/Munsel moet komen. Vanwege de vele 
vragen en onduidelijkheden die er nog liggen. 
We praten hier over een zeer ingrijpende 
beslissing die wij nemen en daar moeten we 
alle consequenties van overzien. Waarbij ook 
de financiële horen.  
Daarom vinden we het niet verstandig om 
akkoord te gaan met het burgerinitiatief, maar 
ook niet om de deur keihard dicht te slaan. 
Samen met de coalitiepartijen hebben we 
daarom het college via een motie opgeroepen 
om op korte termijn een grondige evaluatie te 
starten van o.a. de verdeling van scholen over 
de verschillende wijken in Boxtel. In die 
evaluatie zullen de vragen die Combinatie95 
heeft beantwoord moeten worden. De motie is 

ook gekoppeld aan de onderwijscarrousel. De 
reden hiervoor is dat wij ervan overtuigd zijn 
het onderzoek niet beperkt moet blijven tot de 
wijk In Goede Aarde/Munsel. Met name de 
ontwikkelingen na de tweede 
onderwijscarrousel zullen goed gemonitord 
moeten worden  
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) 
 
 
Onderwijscarrousel II 
(verplaatsing Hobbendonken) 
We hebben de onderwijscarrousel II en 
daarmee de verplaatsing van de 
Hobbendonken naar de Wilgenbroek 
gesteund. Door de carrousel worden alle 
scholen in Oost toekomstbestendig gemaakt, 
onderwijskundige vernieuwingen kunnen 
geïmplementeerd worden en er ontstaan 
educatieve centra, zoals de hele raad die wil. 
In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt 
ontstaat er geen school van 900 leerlingen in 
de Wilgenbroek. Dat wil niemand en dat zal 
ook niet gebeuren. De verschillende 
gebruikers behouden elk hun eigen identiteit 
en relatieve kleinschaligheid, maar profiteren 
wel van schaalvoordelen.  
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) of 
Ria (riasimons@planet.nl).  
 

 



 
Jaarverslag 2008 
 
In grote lijnen is Combinatie95 positief over het jaarverslag en heeft er in de gemeenteraad ook mee 
ingestemd. Qua lastendruk is Boxtel een van de goedkopere gemeenten in de omgeving. Natuurlijk 
hadden we ook kritiek. Zo is het zorgelijk dat de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling met 70 
projecten, groot en klein, bezig is. Als door dat grote aantal vertraging ontstaat in de uitvoering dan 
hebben we een probleem. Ook over de inhuur van personeel waren we kritisch. Deze post is het 
afgelopen jaar explosief gestegen en wat ons daarbij zorgen  baart, is dat de wethouder in de 
commissie in feite aangaf hier achter de feiten aan te lopen. We hebben gevraagd naar een concreet 
plan van aanpak voor de oplossing van beide problemen. 
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) 
 


