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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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Miljoenen voor Economie, Leefbaarheid en Natuur  
De provincie heeft 56 miljoen beschikbaar gesteld om het landschap in drie gebieden "met allure" te 
versterken. Dat biedt meteen ook economische kansen. Een van die gebieden is Het Groene Woud rondom 
Boxtell/Liempde. Onder leiding van Combinatie95 wethouder Peter van de Wiel is een groot aantal partijen in 
Boxtel, Best en Sint Oedenrode twee jaar geleden aan de slag gegaan. Nu is een super-ambitieus programma bij 
de provincie ingediend. In juni wordt bekend of het programma ondersteund gaat worden.  

 
Centraal staat de combinatie van hoogwaardige natuur- en 
landschapsontwikkeling met grote kansen voor ondernemers. Een percentage van 
het verdiende geld wordt door die ondernemers graag in het onderhoud en beheer 
van dat landschap gestoken, beseffend dat het zichzelf terugverdient. Vanuit dat 
perspectief bestaat bij alle partijen groot draagvlak om de natuurgebieden rondom 
Boxtel met elkaar te verbinden. Dat gebeurt door een ecoduct over het spoor, die 
door Prorail aangelegd wordt. Tegelijkertijd krijgt het edelhert, binnen een 
omheind gebied,  zijn historische plek in Het Groene Woud terug. Deze ‘koning’ 
van het woud  staat symbool voor de grootse natuur die ontwikkeld gaat worden. 
Daarnaast is het ook een vliegwiel voor een veelheid aan economische en 
toeristisch-recreatieve activiteiten, die het hele gebied een nieuwe vitaliteit en 

leefbaarheid geven. De verwachting is dat dit project alleen al vele duizenden bezoekers zal trekken en daarmee ook 
extra werkgelegenheid in de regio zal creëren.  
 
Onze gemeente doet met 4 grote projecten in het programma mee.  
1. Stapelen ontwikkelt een uniek kunstpark in een groen stadslandgoed. Het park krijgt een meer open karakter en 
trekt veel toeristen naar Boxtel. Stapelen komt hiermee steeds meer beschikbaar voor de Boxtelse gemeenschap en 
toeristen brengen geld mee voor het beheer. 

2.In Liempde werkt het hele dorp mee om de toegangspoort tot het hart 
van Het Groene Woud te worden. De cultuur-historie en natuur worden 
versterkt, waardoor meer mensen de weg naar Liempde weten te vinden. 
Het centrum krijgt een impuls en de relatie tot het schilderachtige 
buitengebied wordt verdiept. Er wordt hierdoor geld verdiend, dat de 
leefbaarheid  ten goede komt.  
3. Lennisheuvel heeft een 
soortgelijke ambitie. Vanaf 
het station Boxtel komt er 
een groene toeristische 

route via Ladonk naar Lennisheuvel, Hier splitst die route zich via een 
nieuw brugje over de Beerze naar de Kampina en via het 
edelhertengebied en Liempde naar het station in Best. Het groene 
Lennisheuvel wordt de pleisterplaats op de route  waardoor geld in het 
mooie kerkdorp achterblijft en de vitaliteit een extra impuls krijgt. 
Onder andere in de Eijngel, de 15e eeuwse herberg en brouwerij, die 
met respect gerestaureerd wordt. 



4. Het Groot Duijhuis in Kasteren wordt opgenomen in een 
samenhangend recreatief wandel- en fietssysteem. Een van de 
mooiste boerderijen van Brabant wordt opengesteld en benut om de 
bijzondere natuur- en cultuurwaarden onder de aandacht te brengen 
bij de bezoeker van het gebied. De ruimtelijke kwaliteit wordt ook 
verstevigd. 
 
Wethouder Peter van de Wiel vertelt trots dat alle partijen samen 
ruim 30 miljoen investeren in het gebied rondom 
Boxtel/Liempde/Lennisheuvel. Onvoorstelbaar veel in deze 
economisch moeilijke tijden. Het zijn echter vooral ondernemers die 
grote kansen zien om via investeringen in natuur en landschap een 

verdienmodel te creëren, waar iedereen beter van wordt. Wie wordt daar niet gelukkig van! 
  

Boxtel op weg naar titel Fair Trade gemeente 
De fractie van Combinatie95 heeft ruim een jaar geleden de mogelijkheden verkend voor de gemeente Boxtel om Fair 
Trade gemeente te worden. Een duurzame gemeente dient volgens ons ook een gemeente te zijn die eerlijke handel 
voorstaat en ondersteunt. Ineke van Giersbergen en Karel Voets, raadsleden van Combinatie95, hebben daarvoor 
gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers, die Schijndel tot eerste Brabantse Fair Trade gemeente hebben gemaakt. 
Vervolgens hebben zij contact gezocht met Mondiaal Boxtel, in de wetenschap dat zo’n initiatief het meest kansrijk is 
als het breed vanuit de gemeenschap komt en niet vanuit een enkele politieke partij. 
In januari 2012 vroeg de fractie van Combinatie95 aan het college om 
een mogelijk initiatief te ondersteunen. Zowel college als raad hebben 
hier positief op gereageerd. Daarop is Mondiaal Boxtel, samen met 
mensen van LA21 en Transition Town Boxtel aan de slag gegaan. En 
voortvarend, kunnen we zeggen. Daarvoor complimenten! 
Onlangs, op donderdagmorgen 11 april, werd een volgende stap gezet 
in het traject naar de felbegeerde status. In Grand Café Rembrandt werd 
een ontbijt georganiseerd voor Boxtelse ondernemers in het teken van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De nadruk lag 
deze ochtend op Fair Trade. De opkomst overtrof alle verwachting. 
Ruim 70 ondernemers, die gewend zijn vroeg uit de veren te komen, 
schoven om 07.00 uur aan om onder het genot van een eerlijk ontbijtje 
samen na te denken en te praten over eerlijk ondernemen. De 
betrokkenheid bij het thema was groot. Combinatie95 Peter van de Wiel was als wethouder Duurzaamheid en groot 
voorstander van het initiatief ook uitgenodigd om een welkomstwoord tot de ondernemers te richten.  
 
Combinatie95 is uiteraard zeer gelukkig met de voortvarende stappen die in Boxtel gezet worden om tot een formele 
Fair Trade status te komen. De gemeenteraadsfractie zal er op toezien dat de gemeente, ook na de toekenning, alle 
medewerking blijft geven om . 
Contact: Karel Voets: karelvoets@gmail.com of Ineke van Giersbergen: inekevangiersbergen@hotmail.com  
 

Boxtel op weg naar Boxtel Energie Neutraal in 2040 
Combinatie95 heeft eerder, samen met PvdA/Groen Links, een bijeenkomst georganiseerd rond het thema Boxtel 
Energie Neutraal in 2040. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de oprichting van een lokale energiecoöperatie 
(ECBoxtel). Wij zijn er trots op dat in Boxtel een half jaar geleden door een brede vertegenwoordiging van de 
Boxtelse gemeenschap de tweede lokale energiecoöperatie in Brabant opgericht is.   

 
Combinatie95 is goed vertegenwoordigd in dit belangrijke initiatief  dat de 
totale Boxtelse gemeenschap dient. Wethouder Peter van de Wiel zit in de Raad 
van Toezicht en Stefan de Nijs (zie foto) is actief lid van de werkgroep 
energiebesparing. Stefan is vanuit zijn professie ervaringsdeskundige op dit 
gebied en stelt zijn kennis graag ten dienste van de coöperatie.  
Woensdag 4 april hield de ECBoxtel haar 1e ledenvergadering en energiecafé 
bij het JRL.  Combinatie95 roept de inwoners van Boxtel op zich massaal aan te 
melden als lid van de ECBoxtel.  
                                            Contact: Stefan de Nijs: swmdenijs@gmail.com 

Rechts op de voorgrond volgt Stefan het 1e energiecafé 
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