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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. 
 
18 november BEN:  
Boxtel Energie Neutraal 
 
Op 18 november organiseren Combinatie95 en PvdA GroenLinks een bijeenkomst  
met als thema ‘BEN, Boxtel Energie Neutraal’. Doel van de bijeenkomst is 
toekomstgerichte energie- en klimaatprojecten te inventariseren waarmee vanaf 2011 inwoners, 
bedrijven en instellingen in Boxtel hun steentje kunnen bijdragen aan BEN. Deze avond is de aftrap 
voor een reeks van een halfjaarlijks terugkerend ‘Klimaatberaad BEN’ . Het streven is voor de 
zomer van 2011, bij de tweede sessie, projecten te initiëren waar een ieder in kan en wellicht wil 
participeren. 
De avond start om 19.30 uur , maar u bent vanaf 19.00 uur welkom in de Raadszaal van het 
gemeentehuis (ingang Dr. van Helvoortstraat). Huibert Boer verzorgt een inleiding over 
energietransitie en Boxtel. Hierna verzorgen de volgende personen een projectpresentatie: Rob 
Dekker (Sint-Joseph), Peter van de Wiel, Miriam Bemelmans (Transition Town), Martijn Messing 
(De Kleine Aarde) en Peter van Vliet (De Zonvogel). Na de pauze start de inventarisatie van de 
BEN-projecten. Gezien de verwachte grote toeloop zou het fijn zijn als u per mail uw aanwezigheid 
wilt bevestigen bij hansmaassen@macon.nl.  
  
Reacties naar Karel Voets (karelvoets@kpnplanet.nl) 
 
Combinatie95 stemt in met 
gemeentebegroting 2011 
 
Het economisch gesternte en de 
rijksbezuinigingen maakten het niet 
gemakkelijk om een sluitende begroting op te 
stellen. Het college van burgemeester en 
wethouders, met daarin onze wethouder Peter 
van de Wiel, slaagde daarin. Onze 
complimenten voor het college van Balans, 
Combinatie95, PvdA/Groen Links en DPBL. 
 
Vele zaken waarvoor Combinatie95 staat, 
vinden wij terug in de begroting en zijn goed 
geregeld. Duurzaamheid is een belangrijke 
factor binnen de gemeentebegroting; niet 
alleen op het gebied van milieu, maar breder 
op sociaal gebied, economie en ecologie. Veel 
ervan is geregeld in de begroting.  

 
Op onderdelen vonden wij dat de begroting 
nog beter tot zijn recht mocht komen. 
Hiervoor hebben wij wijzigingen voorgesteld, 
vaak samen met andere partijen, die door de 
meerderheid van de raad zijn overgenomen. 
We hebben ons laten horen!! 
In deze nieuwsbrief komen er enkele aan bod.  
Reacties naar Rien Schalkx (rsh@home.nl) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 
Meer geld IDOP Liempde en 
andere wijkontwikkelingsplannen 
 
Wij vonden het mager: slechts 2 keer  
€ 100.000 voor alle wijkontwikkelings-
plannen. Daarom  hebben we het initiatief 
genomen voor structureel meer geld.  
€ 150.000,00 en niet voor een of twee jaren, 
maar elk jaar moet er opnieuw dit bedrag 
beschikbaar zijn. Waarom? 
Dorpsontwikkelingsplannen komen tot stand 
door grotere betrokkenheid van burgers. Zij 
willen hier hun schouders mee onder zetten. 
Het verhoogt de leefbaarheid in de wijken en 
versterkt de saamhorigheid. De maatregelen 
die in het algemeen worden voorgesteld zijn 
zichtbaar en worden zeer gewaardeerd. 
Bovendien gaat Peter van de Wiel nog aan de 
slag om provinciale subsidie te verwerven.  
Investeringen in Liempde en Lennisheuvel 
vinden wij belangrijk, maar ook andere 
maatregelen om de leefbaarheid hoog te 
houden.  
 

 
Om die reden hebben wij bevorderd dat bij het 
boren naar Schaliegas op het terrein op de 
Vorst de leefbaarheid van de omgeving 
nauwlettend in de gaten gehouden wordt. 
Onze Lennisheuvels raadslid Peter Mannien 
bewaakt dit! 
 
Reacties naar Peter Manniën 
(p.mannien@planet.nl) 
 

 

 

Wegen op orde! 

 
 

Om de begroting sluitend te maken werd 
voorgesteld te bezuinigen op het 
wegenonderhoud. Dat leek ons geen goed 
plan. Het (slechte) onderhoud van de wegen  
is vaak gespreksonderwerp nummer 1. Wij 
vinden dat goed wegenonderhoud bijdraagt 
aan leefbaarheid en veiligheid in de wijken. 
Samen met onze coalitiepartners is ons 
initiatief overgenomen en is er voor gezorgd 
dat er niet bezuinigd wordt op 
wegenonderhoud. 
 
Reacties naar Karel Voets 
(karelvoets@kpnplanet.nl)

 
 

Boxtel Duurzaam milieubewust 
 
Wij misten in de begroting belangrijke initiatieven. Doorzetten van milieuvriendelijke 
onkruidbestrijding en alternatieve energieopwekking door zonne-energie op daken zijn belangrijke 
initiatieven die wij mee in dienden. Een meerderheid van de raad was het met ons eens. Nu zijn 
gelden beschikbaar voor een andere vorm van bestrijding en gaat de gemeente een regeling opstellen 
om zonne-energie bij bedrijven en openbare gebouwen te bevorderen.    
 
Reacties naar Karel Voets (karelvoets@kpnplanet.nl) 
 



Fietsbeleid serieus uitvoeren! 
 
Net een maand oud is het fietsenbeleid en dan zou er geen geld op de begroting voor vrij gemaakt 
kunnen worden. Fietsveiligheid bij Providentia, veilige fietsverbinding Lennisheuvel-Boxtel, 
Munsel-Brede school Oost. We noemen er maar enkele. Dat gaat er bij Combinatie95 niet in. Het 
geld is er nu in 2011. Aan de slag willen wij zeggen.  
 
Reacties naar Rien Schalkx (rsh@home.nl) 
 
 

 

Sociale zaken en WMO ontzien 
 
Ook al bezuinigt het rijk volop op de 
essentiële voorzieningen bij sociale zaken en 
WMO, dat wil nog niet zeggen dat we dat in 
Boxtel klakkeloos moeten overnemen. De 
eerstkomende jaren kunnen de gevormde 
reserves deze tekorten nog opvangen. Wij 
hopen dat het college erin slaagt om de kosten 
van de ambtelijke organisatie te verlagen. Wij 
besparen liever op de uitvoeringskosten dan 
op deze voorzieningen aan de burgers. 
 
Reacties naar Ineke van Giersbergen 
(fvgiersbergen@wanadoo.nl) 
 
 
 

 

 
 

Daasdonk behouden voor Liempde 
 
Er zijn partijen in de raad die Daasdonk liever vol bouwen met woningen en de bedrijven 
verplaatsen naar  Boxtel. Nee, zeggen wij. Een bedrijventerrein is voor de vitaliteit van Liempde 
essentieel. Bovendien, er kan ook nog uitgebreid worden. Mede op ons initiatief heeft het college 
toegezegd dat zodra er belangstellende Liempdse ondernemingen zijn voor Daasdonk het 
bestemmingsplan voortvarend door de gemeente ter hand wordt genomen.  
 
Reacties naar Rien Schalkx (rsh@home.nl) 
 

 
 


