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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combinatie95 met 70 personen naar EU in Brussel 
 
Donderdag 31 januari is onder leiding van 
Combinatie95 een groep van 70 inwoners uit Boxtel, 
Liempde en Lennisheuvel op bezoek geweest bij de 
belangrijkste drie instellingen van de EU in Brussel. 
De leerreis werd afgesloten bij restaurant Golden 
House in Boxtel. Het dagprogramma was de 
afsluiting van de cursus VerKen je Gemeente die 
Combinatie95 het afgelopen jaar voor de vijfde keer 
organiseerde. 
 
Een van de meest bekende activiteiten van 
Combinatie95 is de zeer succesvolle cursus VerKen 
je Gemeente. Al bijna 200 inwoners namen deel aan 
deze cursus, die in 8 avonden alle beleidsterreinen 
behandelt waarmee de gemeente en haar inwoners te 
maken krijgen. Ook stonden bezoeken aan 
Waterschap De Dommel, Woonstichting St Joseph, 
de provincie en het politiebureau op de agenda.   “VerKen je Gemeente” in de hal van het Europees Parlement 
Brussel was het sluitstuk van de cursus.                      
 
De eerste afspraak stond al om 09.30 uur bij de Raad van de EU. Dit orgaan vertegenwoordigt de landen binnen 

de EU en bestaat uit verschillende deelraden. 
Zo is minister Dijsselbloem onlangs benoemd 
tot voorzitter van ECOFIN, de deelraad van de 
ministers van Economische Zaken en 
Financiën. Gastheer Eric de Baerdemaeker had 
zich goed voorbereid op ons bezoek en zelfs 
vooraf de website van Combinatie95 
bestudeerd. Hij hield een boeiend betoog, 
doorspekt met humor, over de macht en het 
belang van de Raad van de EU. In 85% van 
alle beleidsvraagstukken moeten Raad en 
Europees Parlement (EP) het samen eens zien 
te worden bij  Europese besluitvorming. Bij de 
overige 15% staat het EP buitenspel.  

Cursisten VerKen je Gemeente in een vergaderzaal van de Raad   

 
Afsluiting cursus VerKen je Gemeente; meld u aan voor nieuwe cursus 

 

 



De tweede instelling die 
bezocht werd, was de 
Europese Commissie 
(EC). De EC is het 
uitvoerend orgaan van 
de EU en de enige 
instelling in Europa die 
het initiatiefrecht heeft 
tot wetgeving. De 
gastheer van de EC gaf 
een imponerend 
totaalbeeld van de 
werking van de 
Europese instituties en 
de relaties tussen met 
name de Raad van de 
EU, de Europese 
Commissie en het 
Europees Parlement.  
 
                                       
                                     De Boxtelse delegatie van Combinatie95 installeert zich voor het gesprek bij de Europese Commissie 
 
De laatste afspraak stond bij het Europees Parlement, waar Lambert van Nistelrooij ons ontving. De inwoner uit 
Hilvarenbeek  is al sinds 2004 lid van het Europees Parlement en daarvoor was hij jarenlang gedeputeerde van de 

provincie Noord-Brabant. 
Van Nistelrooij daagde, druk 
gebarend,  zijn soms kritische 
publiek uit tot een stevig 
debat over het belang van de 
EU. O.a het democratische 
gehalte in de Europese 
politiek zorgde voor een fikse 
discussie. Maar ook het 
aandeel vrouwen in de 
Europese politiek, het 
rijtijdenbesluit en het Age 
Platform Europe kwamen aan 
de orde.  
 
Voor de terugreis bezocht het 
gezelschap het splinternieuwe 
Parlamentarium, waar via de 
allernieuwste technieken 
bezoekers in alle taken 
interactief geïnformeerd 
worden. 

Lambert van Nistelrooij in discussie met zijn bezoekers uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel 
 

U kunt zich nog aanmelden voor nieuwe cursus VerKen je Gemeente  

Zie ook; www.combinatie95.nl  
 
Combinatie95 is van plan rond het einde van dit jaar voor de zesde keer de cursus VerKen je Gemeente te starten. 
Indien u (of een bekende van u) belangstelling heeft om deel te nemen aan deze interactieve cursus kunt u zich 
aanmelden bij de organisatoren Peter van de Wiel, p.vandewiel@home.nl, 06-51912266 of Niek Wels, 
nwels@home.nl, 06-14548932. Uiteraard kunt u bij hen ook terecht voor meer informatie over de cursus. 
 


