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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. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Algemene beschouwingen 2015  
Begroting 2015 algemeen beschouwd. 

De algemene beschouwingen van Combinatie95 op de 

begroting 2015 van de gemeente Boxtel heeft een positieve 

toon. Wat betreft de intergemeentelijke samenwerking, 

waar onze partij al in 2011 aandacht voor vroeg, willen we 

(met een motie) de financiële voordelen van de ambtelijke 

fusie gebruiken om op wijkniveau een goede structuur neer 

te zetten en zo de WMO-wijzingen op te vangen. 

In de begroting is veel aandacht voor de relatie gemeente – 

burgers en wij benadrukken dan ook dat voor een beter 

‘rapportcijfer’ de ambtenaren meer van buiten naar binnen 

moeten denken en handelen. Dus vanuit “wat wil de 

burger” naar “hoe kunnen we dat realiseren”.    © Brabants Dagblad 

Door minder geboortes zal er veel veranderen in de scholenhuisvesting. De vergrijzing noopt de 

overheid de zorg meer bij de burgers neer te leggen. Mantelzorgers worden meer en meer belangrijk en 

ook staan wij – met een motie - een soepeler beleid t.a.v. mantelzorgwoningen voor. 

Met Peter van de Wiel aan het roer staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De miljoenen van het 

project “Kloppend hart” zullen hun (groene) sporen achterlaten. Groene daken zullen bijdragen aan 

Boxtel Energie Neutraal in 2040. De motie daarover komt van Combinatie95. 

De symbolische teruggaaf van afvalstoffenheffingen aan de burger dient gevolgd te worden door een 

rechtvaardig evenwicht tussen heffingen en kosten wat betreft onze afvalverwerking.  

Zie ook ; http://www.combinatie95.nl/c95_bericht.php?id=383#.VEPwu3MmnQA.gmail  

 

Interview weth. Peter v.d. Wiel met  Jiang Su TV uit China  
 

Op 6 okt. j.l. heeft Peter v.d. Wiel een interview gehad met Jiang 

Su TV uit regio Nanjing. In deze Chinese provincie wonen 88 

miljoen mensen. China wil leren van meest innovatieve initiatieven 

en bezoekt daarom pilotproject GreenTech Park Brabant in Boxtel. 

Boxtel staat nu ook met dit project op de (wereld) kaart.  

Het Greentech Park Brabant is in opbouw. Bedrijven die groene 

reststromen willen omzetten in grondstof of energie, kunnen hun 

product daar testen, zodat deze vervolgens in de markt gezet 

kunnen worden. Zie ook; 

  

https://www.boxtel.nl/bestuur/missie-en-visie/doorgaan-met-duurzaamheid/greentechparkbrabant.html 

 

 

http://www.combinatie95.nl/c95_bericht.php?id=383#.VEPwu3MmnQA.gmail
https://www.boxtel.nl/bestuur/missie-en-visie/doorgaan-met-duurzaamheid/greentechparkbrabant.html


Contactdag 2014  Combinatie95  o.a. bezoek Moerputten  
We hadden een grote opkomst op onze  jaarlijkse Contactdag. De commissie had alles gedaan om er een 

mooie dag van de te maken. Eerst al de  fietstocht vanuit Boxtel naar De Moerputten in Den Bosch. 

Daar werden we onder deskundige leiding van Dick Kuus rondgeleid door dit  prachtige natuurgebied. 

Als afsluiting was er een gezellige BBQ bij Marina en Dick geregeld. Een geslaagde dag met dank aan 

Marina en Dick voor hun gastvrijheid en niet te vergeten de commissie voor de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Jongeren  Combinatie95 "meet and greet" met burgemeester  
Wij zijn druk bezig met het organiseren van een 

"meet and greet" middag met burgemeester Buijs 

en enkele aansprekende Boxtelse bedrijven. 

Hiervoor zoeken we nog geïnteresseerden.  

Op verzoek van de bedrijven zal deze activiteit op 

een doordeweekse dag plaatsvinden. Dit omdat de 

bedrijven dan operationeel zijn. Tijdens deze 

middag zal "netwerken" centraal staan. Bedrijven 

laten zien waarmee ze zoal bezig zijn en welke 

verschillende functies binnen het bedrijf 

aanwezig zijn. Ook worden handige tips verstrekt 

omtrent solliciteren. We kunnen geen baan 

beloven maar het is altijd goed om in beeld te zijn 

en te laten zien dat je in je algemene ontwikkeling 

wilt investeren en geïnteresseerd bent. Dankzij onze eerdere jongerenbijeenkomsten hebben we de kans 

gekregen om met de burgemeester in gesprek te gaan omtrent werkgelegenheid voor jongeren. Wij 

vinden dit dan ook een unieke kans om jezelf te laten zien. Je komt zowel in contact met de 

burgemeester als met aansprekende bedrijven binnen de gemeente Boxtel. Daarnaast krijg je een kijkje 

in de keuken van deze bedrijven.  

Heb je interesse of weet jij iemand die werkzoekende is en mogelijk interesse heeft laat het ons dan 

weten of zend bericht  door.  

De datum volgt nog, Voor meer info: Jeroen Martens: jpt.martens@hotmail.com 
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