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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 Energie Neutraal (B.E.N.). 
 

Op 29 januari jl. organiseerden Combinatie95 en PvdA/GL in samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven 

een energiemarkt onder het motto Boxtel Energie Neutraal (B.E.N.).  

De opkomst van honderden mensen uit Boxtel en omstreken toonde aan dat duurzame energie onder de 

burgers leeft. Velen hebben zich laten informeren over de mogelijke aanschaf van duurzame energiebronnen, 

dan wel over het bezuinigen op het energieverbruik. Bovendien kon men geïnformeerd worden over de 

aanstaande energiecoöperatie die op initiatief van de gemeente Boxtel, woningbouwcorporatie St. Joseph en  

Rabobank Dommel en Aa zal worden opgericht. 

Helicon Opleidingen gaf informatie over haar nieuwe opleiding ‘green-engineers’. Studenten die hun baan 

moeten gaan krijgen in de duurzame energiesector.  

Al met al een geslaagde middag waar we met voldoening op terugkijken en die ons prikkelt om op een of 

andere manier er een vervolg aan te geven. 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Karel Voets( karelvoets@gmail.com ) en Peter Manniën( 

p.l.m.mannien@gmail.com ), raadsleden van Combinatie95. 

 

 
  



Themavond Burenhulp  

Door BURENHULP IN LENNISHEUVEL  

 
In een druk bezochte partijvergadering van Combinatie ’95 (40 personen) op 23 januari in gemeenschapshuis 

Orion te Lennisheuvel gaf Cocky Swinkels uitleg over het initiatief “SAMEN in LENNISHEUVEL” (SiL), 

dat helemaal aansluit bij de leefbaarheid in de kleine kernen van gemeente Boxtel. Een geslaagde avond, 

temeer omdat zich na de vergadering direct mensen opgaven om aan dit initiatief gestalte te gaan geven.  

 

SAMEN in LENNISHEUVEL  

wil inwoners van Lennisheuvel, jong en oud, ziek of gezond met elkaar in contact brengen om elkaar te 

ontmoeten en voor elkaar dingen te doen. Het is de bedoeling dat diensten worden gevraagd en aangeboden. 

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan: 

- Een hobby delen 

- Een klusje doen voor elkaar 

- Met iemand naar de markt of naar de stad gaan 

- Iemand gezelschap houden / een spelletje doen samen 

- Met iemand meegaan naar de arts of het ziekenhuis  

- Voor iemand boodschappen doen 

- Iemand praktisch leren om met de computer te werken 

- Een cursus organiseren voor bijv. klussen in huis voor vrouwen 

- Iemand helpen met het invullen van formulieren of het benaderen van instanties 

- Ordenen van de administratie 

- Iemand helpen met een sollicitatie 

- Voor iemand anders het papier naar de papiercontainer brengen 

- Het oprichten van een speelclubje voor kleine kinderen 

- Met elkaar naar de film, theater gaan of een tentoonstelling bezoeken 

 

Binnenkort zal er een inventarisatie komen 

van wat de inwoners in Lennisheuvel hierin 

zouden willen en welke talenten zij voor 

anderen in willen zetten. 

De mensen van SiL gaan dan kijken hoe 

vraag en aanbod samengebracht kunnen 

worden. SiL blijft volgen hoe het in de 

praktijk verloopt tussen een vrager en een 

aanbieder. 

  

De afgelopen maanden hebben 

initiatiefneemsters in de omgeving gekeken 

naar vergelijkbare voorbeelden onder andere 

in Oirschot (“Oirschot doet”) en Eindhoven  

(“Tijd voor Elkaar” in de wijk Geestenberg via PuntExtra). 

Ook hebben ze gesproken met de gemeente Boxtel, die dit initiatief van harte ondersteunt. 

 

Omdat de budgetten bij de overheid (WMO) en de regelingen voor mantelzorgers teruglopen komt het 

initiatief steeds meer bij de bewoners in de wijken zelf te liggen.  

 

KLEINSCHALIGE THUISZORG 
Ook waren vertegenwoordigers van een initiatief van professionele, kleinschalige thuiszorg dat nu een paar 

jaar loopt in Oirschot uitgenodigd voor een presentatie. 

Dit initiatief kan ook erg aantrekkelijk zijn voor Boxtel, Lennisheuvel en Liempde. 

Hiervoor is het nodig dat wijkverpleegkundigen met een lokaal netwerk zich melden. 

(Wijk-)verpleegkundigen niveau 5 en niveau 4 kunnen zich voor informatie melden op telefoonnummer 06-15 

312 637. 

 

Zie ook:  www.combinatie95.nl  


