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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschouwingen Begroting 2012 
In de begrotingsvergadering van 1 nov. j.l.  hebben wij enkele moties ingediend, die zijn aangenomen en enkele 
andere belangrijke zaken aan de orde gesteld.  
Een korte terugblik. Voor reacties: Rien Schalkx, rsh@home.nl 
   
Beheersing lasten van burgers. 
Wij hebben een pleidooi gehouden om de lasten van de burgers te beheersen. Volgend jaar zal het inflatiecijfer 
afgestemd moeten zijn op het gangbare percentage. Boxtel hanteerde dit jaar 3,75% , terwijl het landelijk 
inflatiecijfer 2,0 is. Dit valt niet uit te leggen!   
Verbouwingen gemeentehuis.   
Wij zijn geen voorstander van grote verbouwingen of nieuwbouw gemeentehuis. In deze tijd waarin iedereen 
meer op zijn eigen uitgaven moet letten en sommigen onevenredig gekort worden op voorzieningen vinden wij 
het niet aanvaardbaar dat er dure plannen worden ontwikkeld die variëren tussen 5 en 11 miljoen. Wij vinden het 
vreemd dat andere partijen zich op dit onderwerp zo op de vlakte houden. Wij zijn duidelijk! Tegen!    
Samenwerking of herindeling? 
Wij hebben het college opgeroepen om werk te maken 
van samenwerking met andere gemeentes. Door samen 
te werken zal blijken dat onze  gemeente sterker wordt 
om de vele taken uit te voeren waardoor de uitvoering 
ook goedkoper kan. Indien het college hierin te passief 
is, kan dat ons bij een bestuurskrachtmeting door de 
provincie wel eens lelijk opbreken. Herindeling wordt 
nu nog niet hardop uitgesproken. Laten we het voor 
zijn!  
Welstandsvrij bouwen. Minder regels voor de burgers!   
Op ons initiatief zal het college met de evaluatie van 
de huidige pilot in Boxtel Oost aangeven  hoe en waar 
het welstandsvrij bouwen in Boxtel uitgebreid kan 
worden,  
Woningbouw Liempde en Lennisheuvel.                                                      Welstandvrij bouwen Heideweg 
Combinatie95 heeft steun gekregen van de andere partijen: college, kom met een concreet plan. Binnen een jaar! 
Ook hebben wij later nog vragen gesteld over de mogelijkheid van een SIR-55 project aan de Kerkheiseweg te 
Liempde.  

Centrumplan Boxtel 

Op woensdag 30 november 2011 en  donderdag 1 december 2011 heeft het college een presentatie gegeven 
over het centrumplan, waaronder een parkeerplan.  
Voor meer informatie zie; http://www.boxtel.nl/leven-en-wonen/centrum.html  
 
Een sterk centrum, levendig, cultuurhistorisch, minder autoverkeer en een autoluwe markt. En waar gaan we 
parkeren etc. ?  
De gemeente is  benieuwd naar uw reactie! Maar ook wij!  
U kunt reageren tot 31 dec.2011 communicatie@boxtel.nl  En naar ons raadslid: p.l.m.mannien@gmail.com  
 



Boxtel EnergieNeutraal 2040 
 
Naar aanleiding van het rapport Boxtel EnergieNeutraal in 2040 heeft Combinatie95 een aantal van de 
voorgestelde maatregelen tijdens haar partijvergadering besproken. Bij sommige daarvan zijn ideeën geopperd 
over de concrete invulling, zoals een slimme financieringsconstructie waardoor rendabele besparingsmaatregelen 
voor iedereen bereikbaar worden. De raad heeft dit idee unaniem van ons overgenomen!  
Op onze partijvergadering zijn door de leden diverse andere suggesties en ideeën geopperd.  Zoals gratis 
infraroodfoto's van woningen in de winter maken waardoor het energieverlies meteen zichtbaar wordt en die een 
indicatie geven van de mogelijke energiebesparing. 
Peter van de Wiel is wethouder duurzaamheid en neemt deze suggesties mee in de uitwerking van zijn 
programma.  Andere ideeën en tips zijn natuurlijk altijd welkom. stefan@de-nijs.nl 
 
Informatiemiddag over concrete maatregelen voor energiebesparing. 
Zondag 29 januari 2012 organiseert Combinatie95 samen met PvdA/Groen links in het gebouw van Helicon, 
Schouwrooij 2, Boxtel een praktijkmiddag over energiebesparende maatregelen. Diverse bedrijven zijn aanwezig, 
die hun adviezen geven over energiebesparende maatregelen. Let op de publicaties in de media. Vóór 29 januari 
verschijnt er nog een Gecombineerd95, waarin het programma en alle deelnemers vermeld zullen worden.  
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