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Periodiek  kijkt de fractie van Combinatie95 even terug op 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Centrumplan Boxtel, instemming gemeenteraad 
 
Er is volgens Combinatie95 grote noodzaak tot het nemen van maatregelen. Het centrum wordt qua 
middenstand leger en stiller. Jammer. Niettemin zijn er ook positieve ontwikkelingen. In juni is er bijv. 
elk weekend een groot evenement in Boxtel gepland en bruist het centrum. We maken werk van de 
toeristische ambitie. 
Tegelijk hoor en zie je dat het cntrum minder aantrekkelijk is voor bezoekers, ondernemers en inwoners. 
Leegstaande panden, soms te sfeerloos, onaantrekkelijk.  We moeten deze ontwikkeling stoppen en 
omkeren. Dit plan biedt kansen. Helaas hebben de afgelopen jaren alleen maar in het teken gestaan van 
parkeren.  Voor de volledige reactie zie : http://www.combinatie95.nl/index_2010.php  
 
                        Actueel beeld op Zusterspad 

 
 

Dekkingsplan 2013 als voorloper van de begroting 2013? 
 
De kijk van Combinatie95 op dit plan. Moeilijke financiële tijden: alom bekend. Toch een voldoende 
sterke begrotingsbasis als we erin slagen een sluitend meerjarenperspectief te hebben, de reservepositie 
te behouden, het bestaand beleid voort te zetten en licht herstel van de financiële positie van het 
grondbedrijf te bewerkstelligen. Het bestaand beleid staat voor het sociale en duurzame gezicht van 
Boxtel. We zijn daar bekend om in de regio, we mogen daar trots op zijn en dat moet ook zo blijven. 
Over de regio: de effecten van intergemeentelijke samenwerking moeten in de begroting zichtbaar 
worden.   
Voor de volledige reactie zie;  http://www.combinatie95.nl/index_2010.php 



Oprichting Energie Coöperatie  
 
Combinatie95 en PvdA/GL organiseerden in jan. 2012 de themamiddag "Boxtel Energie Neutraal". 
Wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) was daar als een van de initiatiefnemers van een lokale 
duurzame energie coöperatie in Boxtel. De twee hoofddoelstellingen zijn collectief inkopen van 
hernieuwbare energie en het gezamenlijk daarin investeren. 
Op dinsdag 4 juni jl. vond de eerste informatieavond plaats, waarbij ruim 150 belangstellenden 
aanwezig waren. Een belangrijke opdracht vanuit het publiek was aandacht voor energiebesparing, want 
dat is de eerste en allerbelangrijkste stap om tot een duurzame energievoorziening te komen. Verder is 
leren van andere coöperaties en verspreiden van kennis natuurlijk ook heel belangrijk.  
Tijdens de avond werden de volgende zes werkgroepen gepresenteerd: Productie, Inkoop, Besparing, 
Bestuur, Strategie & Beleid en Communicatie. Een werkgroep Kennisdeling zou nog worden 
toegevoegd. Geïnteresseerden, liefst met kennis van zaken, konden zich meteen geheel vrijblijvend voor 
een werkgroep aanmelden en dat kan nu nog steeds op de site: www.ecboxtel.nl .   
De planning is om nog in 2012 de Energiecoöperatie Boxtel officieel op te richten. Op dit moment 
hebben al meer dan 200 Boxtelaren zich als lid aangemeld; reacties naar stefan@de-nijs.nl 
 

Entree Lennisheuvel gewijzigd? 
 

Met de ontsluiting van bedrijventerrein Vorst A zal ook de entree van Lennisheuvel veranderen. 
Vanaf de rotonde Boseind zal de weg direct richting Vorst gaan met een afslag voor het verkeer naar 
Lennisheuvel. De grote wens van veel Lennisheuvelaren is de verlegging van het fietspad naar de andere 
kant van de weg, waardoor de gevaarlijke oversteek met de Keulsebaan kan vervallen. Combinatie95 
maakt zich sterk om Lennisheuvel hierbij te helpen. Voor meer informatie: Peter Manniën 
(p.l.m.mannien@gmail.com /06-23414002) 
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