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Periodiek  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. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ontwikkelplan Ladonk Vorst 
Op 6 september jl. heeft de gemeenteraad het Ontwikkelplan Ladonk 2011 vastgesteld met een stemverklaring 

van Combinatie95 over o.a. milieuaspecten Vorst. Het plan omvat het hele bedrijventerrein inclusief Vorst A, 

B en C en is het kader voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan. Het behelst o.a. een herstructurering 

waarbij voor diverse gebieden van het bedrijventerrein bepaalde bedrijven bedacht zijn. Met een 

aanmoedigingsfonds van 1 miljoen euro wordt getracht bedrijven te verplaatsen naar een voor hen meer 

geschikt gebied. Aan de doorgaande route van de Keulsebaan, via de Industrieweg naar de Colenhoefweg  

moeten bedrijven komen met beeldbepalende uitstraling. Het gebied rond de Keulsebaan is meer geschikt 

voor autobedrijven en perifere detailhandel zoals een bouwmarkt.  

De langzaamverkeersroute dwars door het bedrijventerrein vanuit het station naar de Kampina wordt groen 

geaccentueerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een veilige fietsverbinding tussen Lennisheuvel en het centrum staat hoog op lijst van het college. 

Combinatie95 zal wat dit betreft zeker de vinger aan de pols houden. Voor het gehele terrein moet plaats zijn 

voor bedrijven met een milieucategorie 2, 3 of 4.  Combinatie95 vindt dat voor Vorst A,B en C te ver gaan. 

Zij heeft aangegeven alleen categorie-4-bedrijven in Vorst acceptabel te vinden als de milieuhinder binnen de 

perken blijft. 

Voor vragen of reacties: Peter Manniën ( p.l.m.mannien@gmail.com ) 

Thuiszorgwinkel 

Door berichtgeving in de media hadden we vernomen dat de thuiszorgwinkel in Boxtel per 1 augustus 

gesloten zou worden. Onze inwoners kunnen er nu niet meer terecht en moeten voor de voorzieningen naar 

Schijndel, Vught of Den Bosch. Omdat deze ontwikkeling ons zorgen baart, hebben we in de 

raadsvergadering van 6 september j.l. vragen gesteld over deze gang van zaken. Naar nu blijkt is het zeker dat 

de thuiszorgwinkel in Boxtel terugkeert. 

De gemeente is bereid samen te werken met Vivent om tot een snelle oplossing te komen. Momenteel wordt 

druk gezocht naar een nieuwe locatie. De verwachting is dat in het voorjaar van 2012 de winkel weer open 

gaat.  

Voor vragen of reacties: Ineke van Giersbergen ( fvgiersbergen@wanadoo.nl ) 



Boxtel EnergieNeutraal 2040 
 

Als we niets doen, zullen alle Boxtelse burgers en bedrijven in 2020 samen 1100 miljoen kWh aan energie 

verbruiken. Al rekenen we per kWh slechts 

met 10 cent (veel duurder voor particulieren) 

dan toch praten we al snel over een totaal 

bedrag voor 110 miljoen euro per jaar!  

Dat is nu al heel veel geld en het wordt alleen 

maar duurder, om over het milieu-effect nog 

maar te zwijgen. Gelukkig heeft het college het 

plan opgevat om van Boxtel in 2040 een 

energieneutrale gemeente te maken, d.w.z. dat 

er dan in Boxtel net zoveel energie duurzaam 

opgewekt als verbruikt wordt.  

De, in een recent gemeentelijk rapport 

genoemde, stimulerende maatregelen tot 2020 

moeten resulteren in 12% energiebesparing en 6% duurzaam opwekken: opgeteld een reductie van 18%. 

Hoewel dat niet echt slecht is, mag het van Combinatie95 toch wel ambitieuzer. Een energiereductie van 25% 

in 2020 maakt het streven naar energieneutraal in 2040 een stuk realistischer. Helaas heeft de gemeente maar 

een bescheiden budget en moet zij daarom vooral maatregelen stimuleren die burgers en bedrijven snel geld 

opleveren. Dus bij deze de oproep om mee te denken over mogelijkheden om rendabel energie te besparen en 

rendabel duurzaam op te wekken. Want die maatregelen hebben de beste kans van slagen omdat ze een direct 

positief effect hebben voor de portemonnee en beter zijn voor een gezonde omgeving.  

Voor vragen of reacties: Stefan de Nijs ( stefan@de-nijs.nl ) 

 

Schuldhulpverlening 
 

Sinds 1 oktober 2010 wordt gewerkt volgens een nieuwe methode voor integrale schuldhulpverlening. Het 

doel is de wachttijd (voordat de aanvraag wordt opgepakt) te verkorten. Daarnaast wordt getracht om te 

zorgen voor minder uitval tijdens het traject. Deze maatregelen moeten leiden tot een beter resultaat. We 

kunnen nu echter al constateren dat de aanvragen sneller behandeld worden. Anderzijds blijkt uit de gegevens 

dat het aantal aanvragen zorgwekkend toe zal nemen. Dit vinden wij verontrustend. De notitie 

schuldhulpverlening wordt nog uitgebreider besproken in de commissie MZ van november 2011. 

Voor vragen of reacties: Joke v.d. Sande (bommels@solcon.nl ) 

 

 Contactdag Combinatie95 
 

Bezoek aan De Kleine Aarde en BBQ
Ongeveer 40 leden van Combinatie95 bezochten 

zaterdag 10 september onder een stralende 

nazomerzon De Kleine Aarde. Uiteraard op een 

duurzame manier en wel op de fiets. Op locatie 

leidde wethouder Peter van de Wiel de groep rond 

en liet zien wat de plannen van het 

gemeentebestuur zijn met dit terrein. Boxtel 

investeert de komende jaren fors in duurzaamheid. 

De Kleine Aarde 2.0 moet het hart worden van de  

“Groene Campus” die Boxtel wil worden. Peter 

toonde de plekken waar vier thema’s gerealiseerd 

moeten worden.  

Er is genoeg ruimte voor een commercieel duurzaamheidcentrum met innovatieve kleine voorbeeldbedrijfjes. 

Onderwijs zou er gehuisvest kunnen worden en voorbeeldwoningen zijn gepland. En in het midden van het 

park blijft biodiversiteit en stadslandbouw een belangrijke kwaliteit.  

Uit de plannen spreekt een grote duurzaamheidambitie. Combinatie95 ondersteunt deze visie. 

 

Na afloop van het bezoek aan De Kleine Aarde genoten de leden van Combinatie95 van een heerlijke BBQ 

bij de schitterende bed- and breakfast accommodatie van Marina van Grinsven en Dick de Lange aan de 

Pastoor Dobbeleijnstraat in Liempde. 

 

Zie ook:  www.combinatie95.nl  


