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Elke maand kijkt de fractie van Combinatie95 even terug naar 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. 
 

5 moties bij begrotingsbehandeling 
 
Op 20 oktober vond de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode plaats. Naast een 
algemene beschouwing over het laatste jaar, diende Combinatie95 vijf moties in. Hieronder een 
overzicht. Op 3 november  worden de moties besproken in de raad en wordt er ook over gestemd. 
 
Motie 1: hoek Roderweg-Hamsestraat 
De hoek Roderweg-Hamsestraat is nu een Ruimte voor Ruimte (RvR) bouwlocatie. Dat wil zeggen 
dat er ergens in Brabant veestallen gesloopt worden en daarvoor in de plaats op Ruimte voor ruimte-
locaties bouwkavels ter grootte van 1.000 à 1.500 m² gecreëerd worden. In Liempde is met name 
behoefte aan starters- en seniorenwoningen. De beperkte bouwgrond die wij hebben moet in ogen 
van Combinatie95 niet verspild worden aan grote villa’s op teveel grond. Daarom hebben wij in een 
motie het college opgedragen om te onderzoeken of de locatie Roderweg-Hamsestraat gewijzigd kan 
worden in een woningbouwlocatie voor senioren en starters.  
 
Motie 2: Milieu Effect Rapportage (MER) voor ontsluiting verkeer uit Schijndel 
Kasteren en Boxtel-Oost hebben veel last van druk verkeer vanuit Schijndel naar o.a. de A2. Een 
mogelijke oplossing is een parallelweg langs een van de zijden van de A2. Wim van Erp heeft 
onlangs laten weten dat hij ook onderzoekt of afslag 25 van de A2 (Sint-Michielsgestel) deels naar 
het zuiden verplaatst kan worden. Wij denken dat het goed mogelijk is dat het gedeeltelijk 
verplaatsen van deze afslag een gunstiger effect heeft op de Boxtelse verkeersproblematiek dan één 
van de A2-parallelwegen. Daarom hebben wij in een motie het college opgedragen om de verplichte 
MER-studie voor het verplaatsen van afslag 25 uit te voeren vóór de MER naar de parallelwegen. 
 
Motie 3: energieproducerende woningen 
Combinatie95 heeft op de Dag van de Duurzaamheid (9-9-09) een oproep gedaan aan de Boxtelse 
inwoners voor de inbreng van duurzame ideeën. Wij zouden het beste idee inbrengen in de 
begrotingsbehandeling. De oproep heeft geresulteerd in 18 duurzame ideeën, waarbij wij gekozen 
hebben voor het idee van energieproducerende woningen. Na de bouw van energie-nul woningen in 
In Goede Aarde zijn de energietechnieken dusdanig verbeterd dat het nu mogelijk is huizen te 
bouwen die energie produceren. Daarom hebben wij in een motie het college opgedragen om te 
onderzoeken of Sparrenlaene ontwikkeld kan worden als pilot voor energieproducerende woningen.  
 
Motie 4: kringloopbedrijf 
Er is grote behoefte aan een uitgebreid kringloopbedrijf in Boxtel, dat volledig past in het duurzame 
profiel van Boxtel. Naast huisraad worden veel bruikbare bouwmaterialen op de milieustraat 
aangeboden. De WSD, kan mensen leveren, die deze materialen geschikt maken voor verkoop via en 
kringloopbedrijf. Wij willen via onze motie zo spoedig mogelijk een kringloopbedrijf met 
verkooppunt in Boxtel verwezenlijken, bij voorkeur in de directe omgeving van de milieustraat.  



 
Motie 5: atelierruimte voor kunstenaars 
In Boxtel blijkt een schreeuwend tekort aan atelierruimte voor Boxtelse kunstenaars. Om een 
inspirerend cultureel klimaat in Boxtel te kunnen creëren is het belangrijk dat er voldoende 
mogelijkheden zijn voor kunstenaars. Er is behoefte om leegstaande gebouwen, zoals bijvoorbeeld 
de voormalige Molenwijkschool, tijdelijk voor dit doel in gebruik te kunnen nemen. Wij vragen via 
een motie om dit te realiseren. 
 
Reacties? Neem contact op met Peter (p.vandewiel@home.nl). 
 
  

Verkeerstelling Lennisheuvel 
 
Op 7 oktober heeft Combinatie95, samen met inwoners van Lennisheuvel, een onderzoek gehouden 
naar het negeren van het vrachtwagenverbod. We hielden een kentekenonderzoek dat nauwkeurig in 
kaart bracht in welke mate het vrachtwagenverbod in Lennisheuvel overtreden wordt. 
 
Op de kruising Lennisheuvel-Armehoefstraat en de kruising Mijlstraat-Lennisheuvel werden twee 
posten ingericht. Om 05.00 uur in de morgen namen de eerste twee vrijwilligers, gewapend met 
schrijfblok, klok, verrekijker en mobiele telefoon plaats. Tot 19.00 uur in de avond waren in totaal 
14 vrijwilligers actief met het noteren van kentekens, het exacte tijdstip en of het in- of uitgaand 
vrachtverkeer betrof. Zo kon na afloop van de telling snel beoordeeld worden wanneer en in welke 
mate er sprake was van het negeren van het vrachtwagenverbod in het centrum van Lennisheuvel. 
 
De belangrijkste bevindingen zijn: 

1. We hebben in totaal 122 vrachtwagenbewegingen via kentekens geteld. 
2. Hieronder waren 62 vrachtwagens die Lennisheuvel ingereden zijn. 
3. Daarvan zijn 46 vrachtwagens waarvan wij met zekerheid kunnen zeggen dat zij 

Lennisheuvel als doorgaande route gebruiken. Dit is maar liefst 77%!!! van al het 
vrachtverkeer dat Lennisheuvel inrijdt. 

4. Ondanks de economische crisis c.q. recessie is dit al een zorgwekkend hoog aantal voor een 
dergelijke kern. Op termijn zal het aantal vrachtwagens waarschijnlijk weer beduidend 
toenemen, waarmee de problemen alleen maar toe zullen nemen.  

De uitkomst van het onderzoek liegt er dus niet om. Het vrachtwagenverbod wordt in Lennisheuvel, 
net als in Liempde, op grote schaal genegeerd. Dat kan niet meer ontkend worden. Dat schreeuwt om 
passende maatregelen. Peter van de Wiel, Karel Voets en Peter Manniën hebben deze week, in 
aanwezigheid van de pers, Wim van Erp dringend verzocht om met passende maatregelen te komen. 
 
Reacties naar Karel (karelvoets@kpnplanet.nl). 
 

Jongeren- en vrouwenbijeenkomst 
 
Vrijdag 9 oktober organiseerde Combinatie95 voor de tweede keer een prima bijeenkomst voor 
jongeren. Op de agenda stond het conceptverkiezingsprogramma. Onder voorzitterschap van Mario 
Knoops discussieerden de aanwezige jongeren over thema’s als werkgelegenheid, camera-bewaking, 
bouwen in eigen beheer, toewijzingsbeleid op scholen, de actie VroegOpStap en het 
voorzieningenniveau in Liempde en Lennisheuvel.  
Verder over de verkiezingscampagne en de rol van (een van de) jongeren in de toekomst. 

 
Op 9 november organiseren wij de tweede bijeenkomst voor vrouwen. Wij hebben daarbij veel 
vrouwen bereikt die (nog) geen lid zijn. Het conceptverkiezingsprogramma zal ook hier op de 
agenda staan. Alle vrouwelijke leden van Combinatie95 zijn eveneens van harte welkom. I.v.m. de 
voorbereiding stellen wij het op prijs als jullie je vooraf aanmelden. 
 
Reacties naar Mario Knoops (knoop19@planet.nl). 
 


