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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jongeren Combinatie95  bezoeken Rabo Datacenter 
 
Vrijdagavond 5 okt. j.l  organiseerde Combinatie95 specifiek voor jongeren een excursie bij en over het 
Datacenter van Rabobank Nederland. Vijfentwintig enthousiaste deelnemers uit Boxtel en Liempde 
kregen uitleg over het duurzame karakter en de technische hoogstandjes van dit center. 
Datacenter-manager Winfried Witsenboer van Rabobank Nederland vertelde over de technische opzet 
van het center en de samenhang met het vergelijkbare “Twin-center” in Best. Facilitair-manager Hetty 
Hoof-Slaats ging in op het innovatieve kantoorconcept dat Rabobank Nederland hanteert. Dat concept 
gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, prestatieafspraken, een papierloos 
kantoor, een diversiteit aan werkplekken en een informele werksfeer. Dit concept sprak de jongeren aan, 
nog meer tijdens de rondleiding door het schitterend kantoor, dat erg aantrekkelijk lijkt om te werken. 
Wethouder Peter van de Wiel gaf vervolgens een toelichting op de relatie tussen de gemeente en het 
datacenter. Hij 
verwoordde welke 
afwegingen de 
gemeente toentertijd 
moest maken om aan 
de totstandkoming 
mee te kunnen 
werken. En passant 
vertelde hij hoe de 
gemeente probeert de 
bedrijvigheid in 
Boxtel vitaal te 
houden en dat het 
gemeentebestuur van 
Boxtel blij is met de 
hoogwaardige 
werkgelegenheid die 
hier is ontstaan.  
Jeroen Martens die 
samen met Rob van 
Abeelen voor de organisatie tekende, sloot de avond af. Hij was blij met de goede opkomst en alle 
enthousiaste reacties. Hij gaf aan dat er zeker meer bijeenkomsten voor jongeren zullen komen. Daarbij 
kan geput worden uit diverse suggesties die tijdens de informele afsluiting spontaan naar voren kwamen.  
 
 
Voor meer informatie: Jeroen Martens: jpt.martens@hotmail.com of  Rob van Abeelen; 
Robvanabeelen@gmail.com  



 

Combinatie95  pleit voor lagere lasten afvalstoffen. 
 
In de begrotingsvergadering  van 6 november j.l. pleitte Combinatie95 er voor de lagere lasten van 
afvalstoffen ook om te zetten in een lager tarief voor de burgers.  
We mogen verwachten dat de kosten lager uitvallen omdat de gemeente en burgers zich volop inzetten 
voor het verminderen van de afvalberg. Het door de raad vastgestelde  beleidsprogramma voor 2010-
2014 gaat uit van een trendmatige verhoging van de totale lokale lastendruk. In 2011 en 2012 is hiervan 
uitgegaan en kon, omdat de heffing afvalstoffen niet trendmatig verhoogd is (0% i.v.m. lagere kosten) 
de OZB extra verhoogd worden. Combinatie95 maakt zich sterk om, indien de kosten van de heffing 
afvalstoffen nog verder verminderen, deze niet verder te compenseren met de OZB, maar terug te geven 
aan de burgers (tariefverlaging). Wij verwachten dat dit mogelijk zal zijn in 2014.  Het zou dan onbillijk 
zijn die verlaging met een hogere OZB in te vullen. 
Meer informatie: Rien Schalkx: rsh@home.nl of Sef Philips: lia.sef@home.nl  
 

Combinatie95 wil renteregeling voor jongerenhuisvesting 
 
Koopstarters hebben  in Nederland/ Boxtel  grote problemen om de financiering van hun eerste woning 
rond te krijgen, De gemeente Boxtel had al een eigen starterslening waarvoor in 2012 nog een beperkt 
budget beschikbaar is. Vereniging Eigen Huis heeft samen met een groot aantal woningcorporaties een 
regeling opgesteld waarbij een woningcorporatie voor een langere periode 20% van de hypotheekrente 
voorschiet aan de koopstarter. Hierdoor vallen de maandelijkse woonlasten voor een koopstarter in de 
eerste jaren aanzienlijk lager uit, waardoor een koopwoning binnen bereik komt. Op dit moment doen al 
meer dan 40 woningcorporaties mee aan deze regeling, maar Sint Joseph en Stichting Goed Wonen 
(GWL) Liempde nog niet. Combinatie95 heeft met een motie het college opgedragen om in gesprek te 
gaan met St Joseph en GWL om de kansen van een startersrenteregeling in Boxtel te onderzoeken. 
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Voor meer informatie: Stefan de Nijs: info@de-nijs.nl  of Karel Voets: karelvoets@gmail.com  
 

Combinatie95 pleit voor behoud sportfunctie De Braken. 
 
Combinatie95 heeft een duidelijk signaal afgegeven in commissie  om de sporthalfunctie van de Braken 
te behouden. Wij verwachten dat  het college bij de uitwerking hier terdege rekening mee houd. Los 
hiervan is het natuurlijk in deze tijd niet meer mogelijk om wie dan ook te garanderen dat condities 
onvoorwaardelijk hetzelfde blijven. Wij wachten het resultaat af van het werk van het college en dit 
wordt volgens toezegging voorgelegd aan commissie en raad.  
Meer informatie: Ineke van Giersbergen:  fvgiersbergen@online.nl,  
Joke v.d. Sande : bommels@solcon.nl of Peter Manniën: p.l.m.mannien@gmail.com  
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