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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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                  

De kanteling van de WMO   
De kanteling van de WMO begint vorm te krijgen.1 januari is het nieuwe zorgstelsel van start gegaan. 

Grote veranderingen zijn in gang gezet, wat velen vreesden is helaas waarheid geworden. De overgang 

verloopt niet soepel. De SVB heeft haar zaken niet op orde waardoor PGB's niet tijdig betaald worden. 

In Boxtel zijn we opgeschrikt door het faillissement van Patein/Vivent. Combinatie95 heeft nog 

dezelfde dag met een beleidsambtenaar gesproken over de aanpak van de gemeente. Snelheid was 

daarbij geboden. Immers veel inwoners dreigden zonder hulp te komen zitten en voor velen dreigde 

ontslag. Op dit moment lijkt het alsof de grootste problemen zijn opgelost. Het sociale wijkteam is ook 

van start gegaan. Wij hebben daar nog geen berichten over gehoord. Combinatie95 zal alert blijven 

reageren op de gang van zaken. Wij worden graag op de hoogte gehouden door u.  

                                                    Voor meer info, Ineke van Giersbergen: cgavangiersbergen@gmail.com 

  

Waterschapsverkiezingen; Lijst 1, nr 7:  Sef Philips 
 Op 18 maart zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten. 

Dit is tevens je kans om uw stem uit te brengen t.b.v. de 

Waterschapsverkiezingen. Wij vragen hiervoor uw aandacht 

omdat een van onze leden, Sef Philips, zich hiervoor 

kandidaat heeft gesteld. Hij staat op Lijst 1, Water 

Natuurlijk. Sef heeft zich jarenlang ingezet als commissielid 

bestuurlijke zaken.  

Zijn uitgangspunten zijn altijd duurzaamheid en, waar 

mogelijk, kostenbesparing geweest. Hij wil deze belangrijke 

speerpunten van Combinatie95 ook gebruiken voor de 

keuzes waar het Waterschap aan werkt: beschermen van de 

natuur en schoon water in de beken. Sef werkt al bijna 30 

jaar bij Brabant Water dus hij kent de belangen en weet 

waarover het gaat.  

Sef staat op nummer 7 van Lijst 1, Water Natuurlijk.  

Zie ook; http://www.waternatuurlijk.nl/de-dommel/kandidaten-de-dommel-2015/  

 

Kunsteducatie MIK 
De Instelling voor Kunsteducatie MIK, werkzaam in zeven gemeenten waaronder Boxtel, moet wegens 

financiële problemen haar activiteiten per 1 juli 2015 staken. MIK kon de bezuinigingen op de 

subsidies niet bijhouden met bezuinigingen op haar bedrijfsvoering. Ook leverden innovaties in het 

aanbod van MIK niet snel genoeg voldoende inkomsten op. Het is nog onzeker welke gemeenten er - in 

een eventuele doorstart -  met een opvolger van MIK in zee zullen willen gaan. Het is mogelijk dat er 

interessante initiatieven van de docenten komen. Combinatie95 zal snel enkele indringende vragen aan 

het college zal stellen over de toekomst van de (gesubsidieerde) kunsteducatie in Boxtel. Voor meer 

info of reacties: Peter Siebrands; Peter@Siebrands.nl  
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Vrijwilligers gezocht voor kentekenregistratie Liempde 
Combinatie95 heeft in het verleden ook aandacht gevraagd voor het doorgaand vrachtverkeer in 

Liempde door een telling die samen met de inwoners in het centrum van Liempde is uitgevoerd 

De resultaten van het kentekenonderzoek zijn destijds aangeboden aan het college van B&W.  

Aanwonenden en gebruikers van de doorgaande route 

in Liempde ervaren nu nog steeds veel overlast van 

doorgaand vrachtverkeer. Stichting BNB (Boxtelseweg, 

Nieuwstraat, Barrierweg) en de projectgroep Liemt in 

Uitvoering van SPPiLL (Stichting Promotie Projecten 

in Leefbaar Liempde) willen dit probleem aanpakken. 

Daarom zijn zij in overleg getreden met de gemeente. 

Om maatregelen te onderbouwen en er daadwerkelijk 

voor te zorgen dat het probleem wordt aangepakt, gaan 

Stichting BNB en SPPiLL in kaart brengen wat het 

aandeel doorgaand vrachtverkeer is. Hiervoor wordt op 

23 april een kentekenonderzoek uitgevoerd. Voor het 

onderzoek zijn veel vrijwilligers nodig, want alle 

voorbijgaande kentekens van vrachtverkeer moeten op 

meerdere plaatsen geregistreerd worden. Daarom    

roepen de partijen zoveel mogelijk mensen op om zich aan te melden als vrijwilliger. Combinatie95 wil 

deze actie graag ondersteunen en roept daarom onze leden en anderen op om mee te werken aan het 

kentekenonderzoek op 23 april a.s. Iedereen die mee wil helpen met het onderzoek, kan contact 

opnemen met het projectenbureau van SPPiLL via info@sppill.nl  of 06-83246226.  

Graag vóór 15 maart aanmelden als u belangstelling heeft om mee te doen.  

Zie ook: http://www.sppill.nl/vrijwilligers-gezocht-voor-kentekenregistratie/  

                                                                                        Nadere info: Karel Voets: karelvoets@gmail.com                                                                        

De Kleine Aarde 
Op 20 januari 2015 heeft de raad vergaderd over De Kleine 

Aarde. Aanleiding voor deze vergadering was het beëindigen 

van het huurcontract met Triple E. Tijdens de vergadering 

heeft Combinatie95  nog eens benadrukt dat wat ons betreft 

De Kleine Aarde een icoon van duurzaamheid moet blijven. 

Om een dergelijk icoon te bewaren voor de gemeente is het 

nodig om kansen te grijpen als die voorbij komen en door te 

durven pakken. Door een overeenkomst aan te gaan met 

Triple E heeft het college en de raad laten zien deze durf te 

hebben.  

Helaas is het in tijden van een financiële crisis voor geen 

enkel bedrijf gemakkelijk het hoofd boven water te houden. 

Dat blijkt nu ook met Triple E en De Kleine Aarde. Voor het 

vervolg staan voor Combinatie95 de kaders duurzaamheid, 

educatie, kosten neutraal en solide partijen nog altijd als een paal boven water.  Meer is op dit moment 

voor ons niet nodig. Laten we nieuwe partijen die hieraan willen en kunnen voldoen de kans geven ons 

te overtuigen van een mooi, inspirerend en veelbelovend perspectief voor De Kleine Aarde. Voor ons is 

de Kleine Aarde onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid.  

 

Samen zorgen voor morgen, ons verkiezingsmotto, betekent dat het aan ons is om er voor te zorgen dat 

de mensen na ons ook een leefbare wereld hebben.  De Kleine Aarde is altijd een plek geweest die deze 

waarde uitdroeg, en Combinatie95vindt het belangrijk dat we ons maximaal inspannen om dit zo te 

houden. Voor meer info, Katelijne van Thiel: kvanthielcomb95@gmail.com  
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