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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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                  

Fractievoorzitter Combinatie95 Rien Schalkx verlaat gemeenteraad 
Rien Schalkx heeft laten weten niet beschikbaar te zijn voor een volgende 

raadsperiode. Onlangs is hij door B&W van Son en Breugel benoemd tot 

gemeentesecretaris. Beide functies zijn in tijdsbesteding lastig verenigbaar 

In mei 2013 heeft Rien een ernstig fietsongeval gehad, waarvan hij goed 

herstellende is. Het volledige herstel vraagt echter ook om een goed 

evenwicht in alle inspanningen. Een optimale inzet voor de gemeenteraad 

verdraagt in zijn ogen eigenlijk geen beperkingen. Bij de start van zijn 

nieuwe functie is de nieuwe raadsperiode nog maar net begonnen en Rien en 

het partijbestuur  vinden het niet correct om vanuit “kiezersgewin” bij de 

verkiezingen op 19 maart toch op een verkiesbare plaats te staan. 

Combinatie95 prijst zich echter gelukkig dat er goede kandidaten beschikbaar 

zijn voor de top van de lijst,  die begin december bekend wordt gemaakt 

Bestuur, fractie en leden van Combinatie95 feliciteren Rien met zijn nieuwe functie. Wij verliezen een 

uitermate deskundig en betrokken raadslid, maar weten dat Rien actief voor onze partij zal blijven.                                                                                                                                

Jong Combinatie95 met burgemeester en brandweer over veiligheid 
Combinatie95 heeft een actieve jongerengroep. In een goed jaar tijd werd door hen de derde openbare 

jongerenbijeenkomst georganiseerd. Veiligheid stond op 15 nov. centraal. Gastsprekers waren 

burgemeester Mark Buijs en Leo Veroude (bestuurslid Combinatie95) namens de lokale brandweer. Met 

de burgemeester ontstond al snel een geanimeerde en 

informele discussie rond stellingen over het jaarlijkse 

beach volleybaltoernooi op de Markt, schaliegas en 

jongerenwerkgelegenheid in Boxtel. Ook het behoud 

van een politiebureau in Boxtel kwam ter sprake.  

De aanwezige jongeren lieten zeer duidelijk blijken dat 

het beach volleybal moet blijven. Burgemeester Buijs 

verwoordde dat hij voorstander van een levendig 

centrum is. Activiteiten van jongeren passen in zijn 

visie. Hij wil zich inzetten voor continuering  van het 

beach volleybal toernooi en riep de jongeren op mee te 

denken om mogelijke overlast te beperken.  
Jongeren op de avond van Combinatie95 in discussie met Mark Buijs 

Leo Veroude informeerde over takenpakket en werkwijze van de brandweer. Daarna was het tijd voor 

actie op het achterterrein van de kazerne. Enkele jongeren werden uitgenodigd om een brandende auto te 

blussen. Met behulp van hydraulische werktuigen werden door anderen een bekneld slachtoffer bevrijd.  

De avond werd geleid door Jeroen Martens. In zijn dankwoord verwoordde hij het enthousiasme van de 

ruim vijfentwintig deelnemers over deze informatieve en spectaculaire avond. Hij bood burgemeester 

Buijs 2 brandmelders aan voor zijn toekomstig huis in Boxtel. In lijn met het thema veiligheid kregen de 

brandweervrijwilligers een krat alcoholvrij bier.  

Voor meer info: Jeroen Martens: jpt.martens@hotmail.com 

mailto:jpt.martens@hotmail.com


Openbare partijbijeenkomst van Combinatie95 bij Voedselbank 
Combinatie95 organiseert met regelmaat openbare partijbijeenkomsten. Zo was er op 16 sept. een 

openbare partijbijeenkomst bij de voedselbank in onze gemeente. Ruim 30 belangstellenden waren 

aanwezig. Alphons van der Heijden, voorzitter van Voedselbank Boxtel, liet zien dat de behoefte aan 

extra ondersteuning t.b.v. het dagelijks levensonderhoud, mede door de economische crisis, hand over 

hand toeneemt. De voedselbank vervult voor deze mensen een cruciale rol. De voedselbank is een non-

profit organisatie die geheel draait op 

vrijwilligers. De doelstelling: bestrijden van 

(verborgen) armoede, voorkomen (voedsel-) 

verspilling, doorgeefluik hulpverlenende 

instanties en het NIET gebruiken van 

bestaande regelingen tegengaan. 

Alphons ging verder in op de organisatie, 

criteria en procedure voor cliënten, 

voedselveiligheid, financiering en ambities 

zoals uitbreiding, bouw extra vriescel, 

vervanging bus en oude vouwkratten.  
 

Alphons van der Heijden leidt de bezoekers van Combinatie95 rond in het magazijn 
 

Na Alphons ging Wilma Adriaans, beleidsmedewerkster van de gemeente, in op  armoedebestrijding en 

minimabeleid. Volgens haar is het moeilijk te zeggen wat de toekomst brengt omdat er nog veel 

onduidelijkheid is over de kabinetsplannen. Vast staat dat er een veel grotere rol voor gemeenten komt. 

In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen afhankelijk van overheidsteun. Waren het vroeger met 

name sociaal zwakkeren die aanklopten voor financiële bijstand, tegenwoordig zie je steeds vaker 

mensen uit de middenklasse in problemen komen. Hier ligt dus een forse uitdaging voor de gemeente.  

Aan het eind van de inleidingen werd een rondleiding door het gebouw aan het Ronduutje verzorgd. 

Motie: Bij de begroting 2014 diende Combinatie95 een motie in om extra rijksgelden te reserveren voor 

deze (verborgen) armoede. De SP diende een soortgelijke motie in. Ze werden unaniem aangenomen.   

 Fractie en bestuur Combinatie95 volgen bijscholing  “Social Media”  
Combinatie95 vindt het belangrijk dat de leden van fractiebreed en bestuur bij de tijd zijn. Daarom werd 

op 16 oktober een avond georganiseerd over Social Media. Dit onder deskundige leiding van Bas Schel 

en Thelma Kanters. Bas en Thelma werken op de afdeling Communicatie van de gemeente Boxtel. Bas 

hield een korte inleiding  over Social Media, daarna werd ingegaan op praktische zaken over Facebook, 

Twitter etc. De gasten van Combinatie95 waren zeer leergierig. 

 In het vervolg van deze avond is 

Combinatie95 sinds kort ook actief op 

Facebook, waar u mogelijk uw reactie  

suggesties etc. kunt plaatsen. Het is  

mooi als u onze pagina wilt “liken” 

 

 

 
 

Fractiebreed en bestuur volgen aandachtig de inleiding van Bas Schel en Thelma Kanters 
 

zie  ook; https://www.facebook.com/pages/Combinatie95/310936942291053 

                                                                                        voor meer info: K.Voets; karelvoets@gmail.com  
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