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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. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Boxtel EnergieNeutraal -- 29 januari 2012 energiebeurs 
 

Boxtel Energie Neutraal, afgekort BEN, is een gezamenlijk 

initiatief van PvdA/GroenLinks en Combinatie95.  Samen met het 

bedrijfsleven organiseren wij een Energiebeurs op; 
zondag 29 januari 2012 van 13.00 uur tot 16.30 uur.  

Locatie Helicon Opleidingen, Schouwrooij 2, Boxtel. 
 

Tijdens een bijeenkomst vorig jaar, georganiseerd door de politieke 

partijen Combinatie95 en PvdA/GL, is getracht partijen in Boxtel bij 

elkaar te brengen die gezamenlijk een bijdrage willen gaan leveren in een poging Boxtel (in bijvoorbeeld 2040) 

energieneutraal te krijgen. 

Resultaat hiervan is dat woningbouwcoöperatie St. Joseph, Rabobank Dommel en Aa en de gemeente Boxtel, 

bezig zijn een energiecoöperatie op te richten die als doel heeft duurzame energiebronnen mogelijk te maken voor 

mensen uit Boxtel met een smallere beurs.  

Combinatie95 en PvdA/GL organiseren een vervolgbijeenkomst met als doel min of meer kant en klare producten 

aanbieden en informatie aan te reiken hoe men zelf energie kan genereren dan wel op het verbruik ervan kan  

bezuinigen. Hierbij willen we zo breed mogelijk inzetten. De te presenteren producten zijn: zonnepanelen; 

zonnecollectoren, zonneboilers, windmolens, ledverlichting. Met informatie bedoelen we: de opleiding 'Green 

engineer' bij Helicon MBO Boxtel, energiemaatregelen in 
huis, de Energiecoöperatie Boxtel. 

 

U heeft misschien een bedrag op uw bankrekening staan, 

dat u vooralsnog niet wilt gebruiken? Meestal levert dit 

bedrag 2% rente op. Als u dat bedrag gebruikt voor het 

aanschaffen van een duurzame energiebron, levert datzelfde 
bedrag al gauw 6% op ! 

In een tijd waar energie steeds duurder wordt en uw 

spaargeld weinig oplevert lijkt het moment aangebroken om 

(deels) over te schakelen op duurzame energie. 

- goed voor uw portemonnee, 

- geeft een goed gevoel om zelf energie op te wekken, 

- u werkt mee aan een meer duurzame wereld ! 

 

DUS U BENT VAN HARTE UITGENODIGD OP DE BEN-ENERGIE BEURS VAN 29 JAN. a.s. 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: 

Peter Manniën:  p.l.m.mannien@gmail.com  of  Karel Voets;  karelvoets@gmail.com  

 

Verken je Gemeente 

 

De cursus 'Verken je Gemeente'  gaat van start op maandagavond 30 januari  met een enthousiaste groep van 35  

deelnemers. Voor meer informatie Niek Wels: nwels@home.nl , zie ook www.combinatie95.nl  


