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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Combinatie95  voor echte duurzaamheid 
 
Artikel Brabants Dagblad 15 maart 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Voor meer informatie kunt u mailen naar: Rien Schalkx; rsh@home.nl  
 

Modernisering Pius X 
Pius X, het jeugdhuis in Liempde werd al in 1956 aan de Katholieke Jeugd in Liempde geschonken. 
Sinds die tijd is er veel veranderd. Met de veranderende maatschappij zijn de doelstellingen van het Jeugdhuis 
mee gemoderniseerd. Wel wordt nog steeds de titel Jeugdhuis gebruikt, evenals Pius X. In de loop der tijd 
(1981)is er ook een sporthal bij het complex gebouwd. In eerste instantie alleen voor de Liempdse inwoners 
bedoeld, maar tegenwoordig vinden er ook verenigingen uit Boxtel en andere gemeenten onderdak. 
Veel Liempdenaren, jong en oud, kennen het Jeugdhuis niet alleen van buiten maar ook van binnen. Het is al 
jaren een constante factor binnen het verenigingsleven  in de gemeenschap. Wie heeft er niet eens de soos of 
andere culturele of sportieve activiteiten bezocht. Vooral in de avonduren wordt het complex door ruim 1000 
clubleden uit Liempde en daarbuiten druk bezocht. 



Vervolg Modernisering Pius X 
Het huidige bestuur heeft een nieuw ambitieus beleidsplan geschreven. Combinatie95 heeft het beleidsplan 
geagendeerd bij de commissie maatschappelijke zaken en contact gezocht met de voorzitter van de Stichting 
Jeugbelangen mw. Ellie van Meurs. In dat gesprek is de toekomstvisie besproken. Het bestuur wil de 
bezettingsgraad overdag verhogen en meer gaan functioneren als een dorpshuis. Om e.e.a. helder te krijgen heeft 
het bestuur een verzoek neergelegd bij de Dorpsraad om te onderzoeken of en in hoeverre daar binnen de 
Liempdse gemeenschap behoefte aan is. 
 
In de commissievergadering heeft het bestuur haar plannen toegelicht. Ze heeft toen ook aangegeven dat het 
gebouw behoorlijk gedateerd is en toe is 
aan een grote opknapbeurt.  
Combinatie95 heeft de wethouder gevraagd 
hoe de gemeente tegenover de plannen Pius 
X staat. Welk bedrag er beschikbaar komt 
voor de modernisering van het gebouw. 
(o.a.dubbele beglazing) en hoe er 
samengewerkt kan worden met  b.v. de 
Serenade. Ook de communicatie tussen 
bestuur en gemeente verdient aandacht. 
De behandeling in de commissie heeft er 
toe geleid dat het beleidsplan op diverse 
bestuurstafels terecht is gekomen en dat er  
ook vanuit de media nu aandacht is voor dit 
onderwerp.  Wethouder Van Aert heeft 
beloofd het accommodatie-beleidsplan vóór 
de zomervakantie op de agenda van de 
commissie en raad te plaatsen.  
  
Voor meer informatie Ineke van Giersbergen; fvgiersbergen@wanadoo.nl          ---         foto; ©Brabants Centrum 
 

‘Erfgoed verkwanseld’ Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 2011 
In de raadsvergadering van april 2012 is het bestemmingsplan Buitengebied 2011 vastgesteld. Combinatie95 
heeft voor het raadsvoorstel gestemd met afgifte van een stemverklaring. Deze stemverklaring hield in de 
onthouding van goedkeuring van de middels een amendement aangenomen verstoringsdiepte van 50 cm. (bij bijv. 
(diep)ploegen en boomteelt wordt de grond verstoord tot op een diepte van 50 cm, waar zich archeologische 
zaken kunnen bevinden). Een nieuw bestemmingsplan was nodig omdat het vorige uit 2006 op delen was 
afgekeurd wegens o.a. onvoldoende onderbouwing. Daarnaast dienen alle bestemmingsplannen gedigitaliseerd te 
worden. Vele zaken zijn in het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd. 
 
Al voor de bespreking in de commissie Ruimtelijke Zaken hebben wij een groot aantal aanbevelingen aan het 
college van B&W aangereikt, die ook voor een groot deel zijn overgenomen. Voor Combinatie95 heeft Mario 
Knoops veel voorwerk gedaan, om daarna samen met de raadsleden Karel Voets en Peter Manniën de 
voorbereiding af te ronden. In het collegevoorstel was een verstoringsdiepte van 40 cm opgenomen voor niet 
eerder verstoorde diepten en een esdekdiepte van minder dan 50 cm bij gronden met een middelhoge of hoge 
archeologische verwachtingswaarde. In de Raadsvergadering werd een voorgesteld amendement om geen 40 cm , 
maar 50 cm aan te houden, ontraden door het college.  
Desondanks stemden Balans, PvdA/GL, DPBL, CDA, VVD en Boxtels Belang voor het amendement.  
 
Heemkundekring Boxtel en de Natuurwerkgroepen van Boxtel en Liempde en allen die ons cultureel erfgoed een 
warm hart toedragen, zijn zwaar teleurgesteld over deze besluitvorming.  
Zo ook Combinatie95, die haar uitgebreide voorbereiding en de uitvoerige, brede aandacht die tijdens commissie- 
een raadsvergadering aan de dag is gelegd, niet beloond zag. 
En nu maar hopen dat het bestemmingsplan met deze vooralsnog niet onderbouwde verstoringsdiepte van 50cm  
geen schipbreuk lijdt bij de Raad van State. 
                                            
 Voor meer informatie Peter Manniën;  p.l.m.mannien@gmail.com  of  Karel Voets; karelvoets@gmail.com  

 


