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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Levendige discussie intergemeentelijke  samenwerking of fusie 
Tijdens de partijvergadering van 10 december  hebben we een levendige discussie over dit thema gevoerd. Rien 
Schalkx verzorgde een korte inleiding.  De gemeente Boxtel stuurt aan op samenwerking, maar we horen  de laatste 
tijd ook vaker  geluiden dat we van fusie met andere gemeenten in de Meierij niet slechter worden, sterker nog 
misschien wel beter.  Zo’n 25 partijleden namen deel aan de discussie; een onderwerp waarover iedereen wel een 
mening kan hebben en die dus ook bleek te hebben.  
Conclusie is dat voor Combinatie95 op dit moment fusie (herindeling) niet gewenst is.   
We zien wel veel voordelen om op onderwerpen van bedrijfsvoering, administratie, vergunningverlening, WSD en 
dat soort zaken samen te werken.  Dat zou nog best meer mogen dan nu.  Deze taken kunnen  gerust bij elkaar 
gebracht worden en ergens centraal gehuisvest.   Dat geeft schaalvoordelen: misschien goedkoper en zeker beter.  

Van andere zaken vinden we het toch beter als dat door een zelfstandige gemeente Boxtel wordt afgeleverd. Die 
weet immers het beste wat er speelt:  dichtbij, kennis van de eigen omgeving, betrokkenheid, weten wat er speelt, 
in de buurt, op het sportpark, in het centrum, eigen politieke vertegenwoordigers.  Eigen identiteit.  De  
dienstverlening aan burgers  bij reisdocumenten, huwelijken, aangiftes e.d. maar vooral ook onderwerpen die  
hebben te maken met de directe woon- en leefomgeving, de openbare ruimte, onderhoud groen en wegen, 
veiligheid, zorg-sport en onderwijsvoorzieningen  e.d. Als de regering op langere termijn toch per se wil afdwingen  
dat de gemeente Boxtel fuseert dan willen we dat afwachten. Tot dat moment gaan we wel (vrijwillig en naar eigen 
keuze) samenwerken. Reacties: fractievoorzitter, Rien Schalkx;  rsh@home.nl   
 
Met 70 personen van VerKen je Gemeente naar de Europese Unie  
Donderdag 22 november was het gemeentehuis gevuld met (oud-) cursisten en introducés van de zeer succesvolle 
Combinatie95-cursus VerKen je Gemeente.  

De avond was bedoeld als voorbereiding op het 
bezoek dat een volle bus met 70 personen op 31 
januari 2013 aan de Europese Unie brengt. 
Sprekers in de volle raadszaal waren 
Combinatie95 wethouder Peter van de Wiel en 
Brussel-lobbyist Bert Schampers. Peter tekende 
als oud-docent Europakunde een beeld van 
ontstaansgeschiedenis van de EU en de relatie 
tussen de belangrijkste Europese instellingen. 
Bert Schampers werkt voor het Huis van de 
Nederlandse Provincies in Brussel en schetste 
van binnenuit het belang van de EU voor ons 
dagelijks leven. Op het programma in Brussel 

staan in januari gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de Raad van de Europese 
Unie. De middag is ingeruimd voor een gesprek met Lambert van Nistelrooij, prominent Europarlementariër. 
Intussen hebben zich al weer enkele geïnteresseerden aangemeld voor een nieuwe cursusronde. Voor vragen of 
aanmelding kunt u zich richten tot:  
Peter van de Wiel; p.vandewiel@home.nl of Niek Wels; nwels@home.nl 

 



Aankondiging  jongerenavond Combinatie95  
In navolging op het bezoek aan het Datacenter van de Rabobank gaan de jongeren van Combinatie95 een avond 
organiseren met als thema "WONEN". Op 22 februari 2013 zal in samenwerking met woonstichting Sint Joseph 
een avond georganiseerd worden waarbij presentaties zullen worden gegeven door Sint Joseph, een 
hypotheekadviseur en een raadslid. Meer informatie zal t.z.t. via de pers en social media bekend worden gemaakt.  
Reactie of informatie: jpt.martens@hotmail.com , Rob van Abeelen; Robvanabeelen@gmail.com  
en Mielot Langstraat : mielotlangstraat@gmail.com  
                 ©Minos & Twisk 

 
 

************** Kerstgroet Combinatie95 *************** 
 

 
©Eleisink / NationalGeograhic 
   

 

Gecombineerd nr.25, dec. 2012 Nieuwsbrief van Combinatie95 
www.Combinatie95.nl  

 


