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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. 
 
 
Geslaagde vrouwenavond 
 
Donderdag 17 september hebben we een meer 
dan geslaagde vrouwenavond gehouden bij 
Désiré van Laarhoven thuis. De entourage (in 
een huiselijke, ongedwongen sfeer) was 
perfect. We waren in totaal met 18 personen, 
waarvan er 12 nieuwe gezichten waren. 
Vanuit Combinatie95 waren aanwezig: Mario, 
Désiré, Ria, Joke, Sharda en Peter. Een aantal 
dames was helaas verhinderd, maar is voor 
een volgende bijeenkomst nog steeds in beeld. 
Van 18.00 uur tot iets voor 21.30 uur hebben 
we onder de prima leiding van Mario een 
geanimeerde en goede inhoudelijke discussie 
gevoerd over allerlei beleidsterreinen. De 
parkeerproblematiek gekoppeld aan een 
levendig Boxtels centrum, de WMO,  

mogelijkheden in het buitengebied en de 
basisscholen zijn uitgebreid de revue 
gepasseerd. Alle aanwezige vrouwen hebben 
actief een steentje bijgedragen en waren zeer 
betrokken. In de evaluatie gaven verschillende 
dames aan het zeer interessant te vinden om 
met zo'n grote groep vrouwen over 
gemeentebeleid te praten. Men was ook onder 
de indruk geraakt van de complexiteit van 
sommige onderwerpen. Anderen sloten zich 
hierbij aan. 
Wij hebben de indruk dat we veel goodwill 
gekweekt hebben en dat een 
vervolgbijeenkomst opnieuw op een grote 
opkomst kan rekenen. De binding met 
Combinatie95 ligt er en daar mogen we best 
trots op zijn. 
 
Reacties naar Ria (riasimons@planet.nl). 

 
Vragen over treinverkeer 
 
Combinatie95 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen toename van het 
treinverkeer door de gemeente. Wij vinden het onacceptabel dat ProRail de gevolgen van haar beleid 
afschuift op gemeenten zoals Boxtel. De dubbele overweg is/wordt een vrijwel onneembare 
hindernis.  
Ook zijn wij van mening dat wethouder Van Erp zich actiever op moet stellen om snel financiële 
compensatie te eisen, zodat een oplossing voor het knelpunt ‘dubbele overweg’ mogelijk wordt. Wij 
hebben er op aangedrongen dat Boxtel de dubbele overweg eerst fysiek aan moet kunnen pakken 
voordat ProRail de frequentie van het treinverkeer opvoert. Van Erp moet dit drukmiddel in het 
overleg met ProRail gebruiken. 
 
De complete brief die wij verstuurd hebben, kunt u lezen als u  op de onderstaande link; 
http://www.combinatie95.nl/hoofdindex.htm  klikt en dan op de knop “extra treinverkeer” (rechts). 
 
Reacties? Neem contact op met Peter (p.vandewiel@home.nl). 

 

 



Werk maken van duurzaamheid 
 
Combinatie95 vindt dat het tijd wordt om 
écht werk te maken van duurzaamheid. 
Aanleiding hiervoor is de Dag van de 
Duurzaamheid van 9-9-09. De partij wil van 
deze gelegenheid gebruik maken de inwoners 
van Boxtel op te roepen duurzame ideeën in 
te brengen. De beste ideeën worden beloond 
met een duurzame verrassing. Maar 
belangrijker nog is, dat Combinatie95 deze 
ideeën ook tot uitvoer wil brengen door ze in 
te brengen tijdens de begrotingsbehandeling 
in oktober en november.  
 
“Dit is het moment om werk te maken van 
duurzaamheid”, aldus Peter van de Wiel, 
fractievoorzitter van Combinatie95. “9 
september is de Dag van de Duurzaamheid, 
dan wordt in het hele land nog eens extra 
aandacht gevraagd hiervoor. In het voorjaar 
hebben we in Boxtel al de duurzaamheidsnota 
aangenomen met vele actiepunten, maar deze 
nota is er ook op gericht de inwoners 
nadrukkelijk te betrekken bij dit onderwerp. 
Daarom roepen we iedereen op met duurzame 
ideeën te komen.  

Dit moeten zeker niet alleen ideeën zijn op het 
gebied van natuur. Een goed duurzaam idee 
maakt juist de ultieme combinatie tussen 
economie, mensen en natuur. Zo’n idee of 
project kan rekenen op veel steun van 
Combinatie95. We belonen de beste ideeën, 
maar zullen ze ook inbrengen in de 
begrotingsbehandeling in oktober en 
november.  
Dat is namelijk het uitgelezen moment om 
geld uit de begroting toe te bedelen aan de 
verschillende programma’s en projecten.” 
 
Duurzaam idee? De ultieme combinatie 
Iedere inwoner van Boxtel kan zijn of haar 
creatieve idee inbrengen. Heeft u een 
duurzaam idee? Maak dan een korte 
omschrijving van dit idee met - indien 
mogelijk - een bijbehorende kostenindicatie. 
Een standaardformulier hiervoor vindt u op de 
website van Combinatie95: 
www.combinatie95.nl. Ideeën kunnen tot 1 
oktober ingestuurd worden via 
fractie@combinatie95.nl of per post naar: 
Schijndelseweg 124, 5283 AG Boxtel. 
 
Reacties naar Peter (p.vandewiel@home.nl) 
 

Ideeën gevraagd 
 
De werkgroep verkiezingen is druk bezig met het verkiezingsprogramma en de 
verkiezingscampagne. Voor beiden zijn we nog op zoek naar leuke, inspirerende, creatieve ideeën. 
Heeft u suggesties? Laat het ons dan weten! De verkiezingscommissie wordt bemenst door: Peter 
van de Wiel, Rien Schalkx, Karel Voets, Mario Knoops, Kees Quinten en Désiré van Laarhoven. 
 
Reacties naar Désiré (desire@vantlaarhof.nl ) 
 

Woonvisie 2009 - 2012 
 
Na  de commissie Ruimtelijke Zaken van 8 sept. heeft het college het Beleidsplan Woonvisie 2009-
2012 van de raadsagenda afgehaald. Dit omdat de commissie vindt dat de visie concreter moet 
worden. De woonvisie komt nu mogelijk in de maand november aan de orde.  
Combinatie95 was in tegenstelling tot andere partijen goed te spreken over woonvisie. Veel ideeën 
en onderwerpen die in het verleden door Combinatie95 bepleit zijn, zijn erin opgenomen. 
Voorbeelden zijn: bouwen conform Woonkeur, de voorkeurslocaties voor de bouwlocaties in 
Liempde en Lennisheuvel en via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)  een 
nadrukkelijke stem van de consument in hetgeen gebouwd wordt.  
Voor Combinatie95 is het wel een probleem dat in 2007 slechts 1,3 % van de woningvoorraad 
goedkoper was dan € 170.000. In feite heeft Boxtel maar 155 echt betaalbare woningen  
(< € 170.000). Er zal dus steviger ingezet moeten worden op de bouw van meer betaalbare woningen 
met name voor de starters. Maar daarnaast onderschrijft Combinatie95 het streven om middeldure 
koopwoningen (€ 200.000,-- tot € 300.000,--) te bouwen om een grotere doorstroming te krijgen.  
 
Reacties naar Karel (karelvoets@kpnplanet.nl ) 
 


