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Nieuwsbrief voor leden van Combinatie95                                                            maart 2012 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Leden Combinatie95 doen mee aan landelijke opschoondag  
 
Zaterdag  9 maart j.l. was de landelijke opschoondag waaraan we met 7 personen hebben deelgenomen. Ruim 200  
vrijwilligers van verschillende clubs en verenigingen uit Boxtel en Liempde staken hun handen uit de mouwen om 
op talloze plekken zwerfafval op te ruimen. De start was in de raadzaal van het gemeentehuis waar we op koffie 
met een appelflap werden getrakteerd. Onze  route begon bij het fietsbruggetje naar Stapelen bij de Burgakker,  
vandaar gingen we via de Grote Beemd richting Fellenoord. Hier kregen onderweg hulp van mensen van de 
Buurtvereniging. In deze straten viel het nog wel mee met het zwerfafval, maar de sloot tussen het Texaco-station 
en het JRL lag bezaaid met blikjes, flesjes etc. Totaal hadden we 24 vuilniszakken verzameld waarvan de meeste 
waren gevuld met zwerfafval uit de eerder genoemde sloot. De cameraploeg van Omroep Brabant TV was 
benieuwd naar het vele zwerfafval in deze sloot en interviewden twee leden van Combinatie95, zie:  
http://www.omroepbrabant.nl/?epg/5931362/Brabant+Nieuws.aspx . 
 

◄ voor het opruimen 
 
       na 24 vuilniszakken ▼ 

 
Op deze plek hebben we hulp van een 
medewerker van Albert Heijn en een 
koffiebreak bij het benzinestation. Er waren 
die zaterdag 13 verenigingen actief,  
totaal werden ruim 175 vuilniszakken 
zwerfafval verzameld. 
Tegen enen en helemaal doorweekt van de 
regen kregen we een traktatie van Bernadette  
aangeboden. 
 
Voor een impressie van de opschoondag zie:  

https://www.dropbox.com/sh/kyuqshodtwfytr2/zKzxKefTr6/130309_opschoondag  



Combinatie95  neemt initiatief voor brief aan Minister Kamp 
 
In de raadsvergadering van 26 februari heeft Combinatie95 op twee momenten 
de aandacht gevraagd voor Schaliegas.  

 
In het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad heeft Peter Mannien namens 
Combinatie95 kritische vragen gesteld  aan het college over het lopende 
onderzoek. Bij een extra agendapunt heeft Rien Schalkx een concept brief van 
onze fractie geagendeerd en daarbij steun verworven van alle fracties om deze 
brief namens de volledige  gemeenteraad te versturen aan minister Kamp. 
Nevenstaand  een stukje uit het Brabants centrum van 7 maart en tevens is de 
concept brief aan de minister opgenomen in deze Gecombineerd.   
 
Tekst brief; cursief 
 
Ministerie van Economische Zaken 
t.a.v. de minister de heer Henk Kamp 
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag 
 
Betreft: onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke risico's en gevolgen van de winning en opsporing van schalie- en 
steenkoolgas in Nederland 
 
Geachte excellentie, minister         Boxtel, … februari 2013. 
 
De afgelopen tijd is de bevolking van Nederland nog eens nadrukkelijk geconfronteerd met nadelige gevolgen van de boringen 
naar (aard-)gas in Nederland. De recente aardbevingen in Oost-Groningen en de eerste reactie van de rijksoverheid hierop 
verontrust de gemeenteraad van Boxtel zeer. 
 
Boxtel is de eerste en tot nu toe enige gemeente waar eerder een aanvraag voor een proefboring naar schaliegas ingediend is. 
Door de grote maatschappelijke commotie die hierdoor ontstaan is, heeft het voormalige ministerie van ELI (huidig ministerie 
van Economische Zaken) een onafhankelijk onderzoek toegezegd naar de mogelijke risico's en gevolgen van de winning en 
opsporing van schalie- en steenkoolgas in Nederland. Onlangs is het concept onderzoeksplan van een consortium olv 
Witteveen en Bos aan de ingestelde klankbordgroep voorgelegd. Op basis van dat onderzoeksplan ziet het er nu naar uit dat 
het genoemde onderzoek niet in zal gaan op de specifieke omstandigheden in Boxtel.  
 
Dit alles leidt tot de volgende indringende vragen die de fractie van Combinatie95 uit de gemeenteraad van Boxtel aan u stelt: 
 
1. Is de minister bereid om de inwoners van Boxtel tegemoet te komen door in het genoemde onderzoek van het ministerie van 
Economische Zaken voldoende aandacht te besteden aan de specifieke (geologische) situatie in de gemeente Boxtel?  
 
2. Deelt de minister onze mening dat, nu de rijksoverheid en de NAM erkennen dat er een directe relatie bestaat tussen 
gaswinning en de recente bevingen in Groningen, de diverse breuklijnen die in de Brabantse ondergrond lopen het onmogelijk 
maken om verantwoord in Boxtel naar schaliegas te boren? Zeker omdat het ook nog eens een dichtbevolkt gebied betreft. 
 
3. Uit het voorlopige onderzoeksplan blijkt dat het onderzoeksconsortiumolv Witteveen en Bos ook de review van het eigen 
onderzoek voor haar rekening neemt. Dat is in onze ogen ongehoord. Hoe denkt de minister hierover? 
 
4. Is de minister bereid om op nationaal niveau eerst een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van 
schaliegasboringen te voeren alvorens een besluit hierover te nemen?  
 
In afwachting van een spoedig antwoord, 
 
Met vriendelijke groet, Fractie Combinatie95  -------------------        voor meer informatie Rien Schalkx:   rsh@home.nl 
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