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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 is voor behoud van de  sportfunctie van De  Braken. 
 
Een kleine meerderheid van de politiek steunde eerder het college om de aanbesteding van de verkoop van De 
Braken te starten waarbij de sportfunctie zou kunnen komen te 
vervallen. Als enige coalitiepartij waren wij daar in september al 
tegen. Wij waren niet overtuigd dat Boxtelse sporters door dit 
besluit niet in de problemen zouden komen en vonden de 
informatie van het college onduidelijk en onvolledig. Nu  
wachten wij af tot de aanbesteding is afgerond en het resultaat 
wordt voorgelegd aan de commissie en raad.  
Combinatie95 geeft ons krachtig signaal binnen het college en 
coalitie af en wij zien steeds meer steun ontstaan. In maart valt 
de beslissing en wij hebben er alle vertrouwen in dat uiteindelijk 
De Braken zijn sporthalfunctie zal behouden.  
Fractie Combinatie95. 
 
                                                                                                                                                                        ©De Braken 

Combinatie95 bezoekt Het Goed 
 
Op maandag 21 januari j.l. bezochten we met een veertigtal mensen kringloopwinkel HET GOED. Het was een 
zogenaamde open partijbijeenkomst en daardoor waren ook veel niet-leden aanwezig. Deze waren natuurlijk van 
harte welkom. 
We werden hartelijk ontvangen door Ad Vogels, manager van enkele vestigingen van het kringloopbedrijf, en 

enkele collega’s van hem. Ad verzorgde 
een presentatie en ondertussen vuurden 
wij de ene na de andere vraag op hem af. 
Want zo vaak krijg je niet de gelegenheid 
om eens een kijkje achter de schermen te 
nemen. Daarna kregen we een korte 
rondleiding in het magazijn en winkel en 
tenslotte werd ons ook nog een drankje 
aangeboden. Een hartelijke ontvangst dus! 
Wij gingen niet zomaar naar HET GOED. 
Deze kringloopwinkel draagt bij aan 
duurzaamheid, maar niet alleen op het 
gebied van milieu (hergebruik), maar ook 
sociaal (medewerkers van de WSD de 
Dommel werken er, maar ook 
uitkeringsgerechtigden, stagiaires en 
vrijwilligers). In totaal 28 personen. 
 

Ontvangst en welkom door Ad Vogels 



Vervolg Combinatie95 bezoekt Het Goed 
 
Wat kwamen wij zoal te weten: 

- Boxtelaren weten de weg te vinden naar HET GOED. In 2011 waren er maar liefst 49.000 bezoekers. De 
definitieve cijfers over 2012 waren op 21 januari nog niet bekend. Er komen mensen met een wat smallere 
beurs, maar ook mensen die een goed inkomen hebben. Het is een misverstand dat alleen minder 
draagkrachtigen HET GOED bezoeken.  

- In totaal werd 500 ton aan goederen aangeboden door onze inwoners. Als je bedenkt dat veel ervan daarna 
toch wordt afgevoerd naar de milieustraat, dan heb je het flink mis. Slechts 10% wordt niet hergebruikt. 
HET GOED levert met dit hergebruik dus een grote bijdrage aan duurzaamheid. 

- De kringloopwinkel ontvangt geen subsidie, maar krijgt wel een bijdrage vanwege de besparing op het 
afval. De teller valt voor de gemeente Boxtel gunstig uit.  

- De Boxtelse vestiging is een samenwerkingsverband tussen de landelijke keten HET GOED en WSD de 
Dommel. Ook in andere plaatsen is er samenwerking met een WSW bedrijf, maar soms ook wel met een 
afvalverwerkingsbedrijf.  

- De omzet stijgt nog steeds en in 2011 kwam die uit op grofweg € 600.000. HET GOED is daarmee een 
gezond bedrijf.   

- Alles wat binnenkomt wordt in Boxtel verwerkt, schoongemaakt, geprijsd en in de winkel geplaatst. Je zult 
een product niet al te lang in de winkel aantreffen. Op de onderkant is de prijs vermeld, maar ook een 
stickertje met  het weeknummer. Als een product na 6 weken nog niet verkocht is, gaat het de winkel uit. 
Vaak verhuist het dan naar een andere vestiging van HET GOED, waar wel belangstelling bestaat. Elke 
week is er overleg tussen de vestigingen en wordt de winkelvoorraad besproken. 

- Er is één uitzondering van het aanleverde materiaal, dat niet in Boxtel wordt verwerkt en dat is de textiel. 
Dit wordt centraal in Emmeloord verzameld, gestoomd e.d. en daarna procentueel verdeeld over alle 
vestigingen. 

- De gedachte dat textiel, bijvoorbeeld gedragen kleding, niet zo in de belangstelling zou staan, blijkt 
helemaal fout. De verkoop van kleding e.d. maakt maar liefst bijna 30% uit van de omzet van HET GOED.  
 

 
 
Combinatie95 is actief.  
Het bezoek aan HET GOED was meer dan de moeite waard. Afgelopen periode hebben wij al bezoeken gebracht 
aan De Rots, de Wereldwinkel, De Orion, WSD de Dommel, voor jongeren Rabo DATACENTER en nu HET 
GOED. Binnenkort (22 febr. a.s.) organiseren onze jongeren bij de woningbouwvereniging Sint Joseph een avond 
over wonen en bouwen. Heb je tot nu toe niet deelgenomen aan onze activiteiten: je bent van harte welkom. 
Reageren: fractievoorzitter Rien Schalkx: rsh@home.nl 
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