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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. 
 
 
Professionalisering 
gemeenschapshuizen 
 
Op weg naar een gedifferentieerd beleid voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Dat is de subtitel 
voor het beleidsplan over de 
gemeenschapshuizen dat op 18 mei in de 
gemeenteraad is behandeld. Deze formulering 
wordt door Combinatie95 ten volle 
onderschreven. We vinden het belangrijk om 
te komen tot een verdere professionalisering 
van de gemeenschapshuizen, waarbij de 
diversiteit tussen de verschillende 
voorzieningen gewaarborgd moet blijven. Er 
is specifiek maatwerk nodig. 
 
De verschillen tussen de gemeenschapshuizen 
zijn vrij groot. Er zijn gemeenschapshuizen 
waar goed beleid en management wordt 
gevoerd. Op andere plaatsen loopt het wat 
minder. Het goede beleid mag wat 
Combinatie95 betreft niet leiden tot eventuele 
bezuinigingen. Het werk van vele vrijwilligers 
verdient een positieve benadering.  
 
Bij ‘De Rots’ speelt momenteel een aantal 
problemen. Daar bestaat behoefte aan 
ondersteuning door de gemeente. Volgens de 
notitie zal hiervoor mankracht beschikbaar 
gesteld worden. Natuurlijk is het belangrijk 
om na ongeveer een jaar te evalueren.  

Ook wordt in de notitie gesproken over 
verhogen van de consumptieprijs naar 
horecaniveau. Combinatie95 is van mening 
dat een verhoging drempelverhogend werkt en 
dat de besturen van de gemeenschapshuizen 
ieder de vrijheid moeten hebben om zelf de 
hoogte van de prijzen vast te stellen. Het 
verhogen van de consumptieprijs mag in onze 
ogen niet gebruikt worden ter compensatie van 
eventuele bezuinigingen op de subsidie van de 
gemeenschapsvoorzieningen. 
 
Onze conclusie is dan ook dat een 
evenwichtige verdeling van subsidie en 
verantwoordelijkheden zal moeten leiden tot 
verdere professionalisering van de 
gemeenschapsvoorzieningen, maar niet 
ontmoedigend mag werken voor de 
voorzieningen die nu naar behoren 
functioneren. 
 
  
Reacties naar Ineke van Giersbergen 
(fvgiersbergen@wanadoo.nl).  
 
 
 
 
 

 



Evaluatie verkiezingscampagne 
 
Combinatie95 heeft een fantastische 
verkiezingscampagne achter de rug. Tientallen 
mensen hebben actief bijgedragen aan het 
mooie verkiezingsresultaat dat wij boekten.  
De dag na de laatste verkiezingen is voor ons 
echter de blik al weer gevestigd op de 
verkiezingen van 2014. In dat licht evalueren 
wij de campagne in verschillende settings. 
Indien u opmerkingen/suggesties hebt n.a.v. 
onze campagne horen wij graag van u. Het 
maakt onze volgende campagne nog sterker.  

 
 
Reacties naar Peter van de Wiel 
(p.vandewiel@home.nl).   

 

 
Combinatie95 krachtig aanwezig 
in nieuwe coalitie 
 
Combinatie95 maakt de komende vier jaar 
deel uit van een coalitie met Balans, PvdA/GL 
en DPBL. Zonder meer een verrassende 
coalitie, zeker gezien de keiharde oppositie 
van met name Balans in de afgelopen jaren. 
Uiteindelijk is het echter de kiezer die aan zet 
is en die kwam met de boodschap dat 
Combinatie95 en Balans, als twee grootste 
partijen, hun verantwoordelijkheid moesten 
nemen. Wij hebben die handschoen opgepakt 
en gekeken of we twee belangrijke 
uitgangspunten waar konden maken. 1. een 
coalitie die een breed draagvlak in de 
gemeente heeft, dus samengesteld uit de 
grootste partijen. 2. een coalitie waarin 
Combinatie95 echt herkenbaar zou blijven. 
Het onderhandelingsakkoord is voorgelegd 
aan de leden van Combinatie95. De 
belangstelling hiervoor was enorm, bijna 
veertig leden hebben in twee sessies actief 
meegepraat. Unaniem oordeelde men dat het 

gedachtegoed van Combinatie95 uitstekend 
terug te vinden is in de nieuwe 
coalitieafspraken. Duurzaamheid blijft 
kernwaarde in Boxtel, de toekomst van onze 
kleinkinderen is bij ons veilig. Het 
verenigingsleven en alle vrijwilligers zien wij 
als de smeerolie van onze samenleving. Zij 
moeten gekoesterd worden. De dorpen 
Liempde en Lennisheuvel krijgen de aandacht 
voor hun eigenheid die zij verdienen. 
Onverantwoorde besluiten, die Boxtel niet kan 
dragen, zijn niet genomen. De noordelijke 
ontsluitingsweg is in feite van tafel. Een 
school in de wijk In Goede Aarde  is gewenst, 
maar mag nooit ten koste gaan van andere 
scholen. Die gedachte hebben we overeind 
gehouden. De totale  lastendruk blijft beperkt 
tot de inflatiecorrectie, ondanks de 
bezuinigingen die op ons afkomen. Uiteraard 
hebben we veel meer zaken vastgelegd. Het 
totale beleidsprogramma is te lezen op onze 
website (www.combinatie95.nl).  
 
Reacties naar Rien Schalkx (rsh@home.nl) 

 
Raadsfractie Combinatie95 
 

                               
    Rien Schalkx           Ineke van Giersbergen     Karel Voets                    Peter Manniën 



 

Wethouder Peter van de Wiel enthousiast van start 
 
Dinsdag 13 april is Peter van de Wiel namens Combinatie95 geïnstalleerd als wethouder. Hij wordt 
in het nieuwe college verantwoordelijk voor Volkshuisvesting, Grondbeleid, Duurzaamheid, Natuur- 
en Milieubeleid, Reconstructie buitengebied, Cultureel Erfgoed en Monumentenbeleid, Toerisme en 
Recreatie.  
“De eerste twee weken zijn enerverend geweest”, aldus Peter. “Ik heb veel handen geschud en ben 
meteen zoveel mogelijk bijgepraat op de meeste terreinen. Mijn eerste officiële handelingen heb ik 
ook al verricht. Op 19 april mocht ik de duurzaamheidprijs 2010 van Boxtel uitreiken aan David 
Andrea. De dag daarna beoordeelde ik in Oisterwijk de presentaties over biodiversiteit in Boxtel van 
o.a. 120 JRL-scholieren. Zondag 25 april opende ik samen met burgemeester Ronnes van Haaren de 
eerste gepaalde  route van een prachtig wandelnetwerk in Het Groene Woud van minstens 800 km 
lang. Verder heb ik bij Rijkswaterstaat gesproken over de verbreding van de A2 en de gevolgen voor 
Boxtel. Ik zat het Regionaal Toeristisch Platform voor en ik vertegenwoordigde Boxtel, samen met 
Wim van der Zanden, in een overleg tussen de gemeenten in Noord-Oost Brabant. Met het 
Waterschap besprak ik het project ‘De Dommel door Boxtel’. Ondertussen heb ik ook al 
verschillende burgers op gesprek gehad. Het was een ervaring om als wethouder een 
commissievergadering mee te maken van de andere kant van de tafel. Tot nu toe waren het lange, 
intensieve dagen, maar het is zeer gevarieerd en uitdagend werk. Mijn enthousiasme is alleen maar 
gegroeid.” 
 

 
 
Reacties naar Peter van de Wiel (p.vandewiel@home.nl).   
 


