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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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                  

Keuze oplossing dubbele overweg 
In een enerverende raadsvergadering is op 26 november een keuze gemaakt tussen de twee overgebleven 

varianten als oplossing voor de problematiek dubbele overweg. De ene oplossing, een autotunnel ter 

plaatse van de Tongersestraat is ongetwijfeld een echte vervanging van de spoorwegovergang, maar zou 

door zijn verkeersaanzuigende werking gaan zorgen voor een verkeersinfarct in het centrum van Boxtel. 

De andere optie betreft een omleidingsroute voor het verkeer via de Keulsebaan. Aan deze voorgestelde 

variant kleeft een aantal verkeersrisico’s. Zo zal er sluipverkeer ontstaan via o.a het noordwesten van 

Boxtel (De Braken, Leenhoflaan enz.) en 

door de Parallelweg zuid  en het 

Stationsplein. Ook de doorstroming bij de 

rotonde De Goor (met de passer) en op de 

Eindhovenseweg behoeft extra aandacht. 

Door aandacht voor deze problemen vast te 

leggen middels een motie en een 

amendement kon Combinatie95 akkoord 

gaan met de omleidingsvariant. Een ruime 

meerderheid in de Raad vond dat ook. Voor 

info: 

Peter Manniën: p.l.m.mannien@gmail.com   

                                                                                                                       

Jong Combinatie95 op weg naar 19 maart “De Verkiezingen”. 
9 dec. presenteerde lijsttrekker Peter van de Wiel  

op inspirerende wijze ons verkiezingsprogramma 

“Samen zorgen voor morgen” aan de leden. Met 

dit programma verbindt Combinatie95 haar idealen 

en kenmerkende opvattingen met actuele thema’s.  

Zie ook www.combinatie95.nl  

In deze gezellige en drukbezochte partijvergadering 

presenteerde  prominent partijlid, Mario Knoops, de 

verkiezingslijst. De eerste 6 op de lijst, Peter van de 

Wiel, Katelijne van Thiel, Peter Manniën, Karel 

Voets, Ineke van Giersbergen en Stefan de Nijs, kregen natuurlijk  de meeste aandacht.  Maar Mario zette 

ook de andere 44 met een persoonlijk woordje  in de schijnwerpers.  

Katelijne doorstond haar  eerste “publieke” optreden glansrijk en Peter Mannien liet horen een waardig 

opvolger van Rien Schalkx te zijn als beoogd fractievoorzitter.  “Onze” lijst is evenwichtig samengesteld 

met  acht twintigers, 17 vrouwen, 27 inwoners uit Boxtel en de overigen uit  Lennisheuvel en Liempde.  

Met deze lijst staat Combinatie95 helemaal in de gemeenschap en tussen de mensen!   

 

Na een uitgebreide toost  op deze goede ploeg kijken we vol vertrouwen uit naar 19 maart. 

mailto:p.l.m.mannien@gmail.com
http://www.combinatie95.nl/


Druk bezochte avond Landbouw, Natuur en Landschap 
Ruim  90 belangstellenden bezochten dinsdag 19 nov. j.l.  in De Rots de themabijeenkomst ‘De politieke 

toekomst van Het Groene Woud in Boxtel’.  

De avond werd samen georganiseerd door  

Combinatie95 en de SP. Inleiders  waren 

gedeputeerde Johan van de Hout (SP), oud-

gedeputeerde Jules Iding (SP) en oud-wethouder 

van Combinatie95 Ger van den Oetelaar 

Wethouder Peter van de Wiel zorgde voor de 

aftrap, burgemeester Mark Buijs was de 

avondvoorzitter die  het woord gaf aan de drie 

sprekers. Elke inspreker belichtte de toekomst 

van Het Groene Woud, ieder vanuit een aspect: 

Johan van de Hout sprak over de landbouw, 

Jules Iding sprak over  de natuur en Ger van den 

Oetelaar sprak over het landschap. Alle drie de 

inleiders gingen  in op de economische voordelen die het ontwikkelen van de plannen opleveren. Vol 

enthousiasme werd een duidelijk  toekomstperspectief geschetst voor Het Groene Woud dat waar de 

verschillende overheden, waaronder de gemeenten wel mee aan de slag moeten. Na de pauze werd een 

aantal vragen beantwoord door de 3 inleiders onder leiding van Mark Buijs en kwam er een levendige 

discussie op gang met de zaal. Peter van de Wiel van Combinatie 95 en Dave van de Ven van de SP 

sloten de avond af benadrukten  het belang van de ontwikkeling van Het Groen Woud.  

 

Fractie en bestuur Combinatie95 wenst u:   

 foto© Dirk Eykemans 
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Fijne Feestdagen en een 

Gelukkig en Gezond 2014 

http://www.combinatie95.nl/

