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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.

Jongeren Combinatie95 organiseren sfeervolle pubquiz
De pubquiz  van de jongerengroep van Combinatie95 was afgelopen
vrijdagavond goed bezocht en verliep sfeervol. Acht teams streden in
een spannende strijd om vier prijzen. Zij kregen door quizmaster
Katelijne van Thiel veertig politieke vragen voorgelegd. Een aantal
vragen werden ingeleid met hilarische filmpjes, zoals het recente
stuntelige optreden van staatssecretaris Weekers en de ’skatebord val’
van toenmalig premier Balkenende. Serieuze vragen gingen over
schaliegas, kerngegevens van de gemeente Boxtel en de samenstelling
van haar gemeenteraad.
Jeroen Martens besprak als sidekick de antwoorden en gaf

commentaar op opvallende fouten. De ludieke vraag over de snor van wethouder Peter van de Wiel werd
door alle teams goed beantwoord. Het winnende team koos bewust voor een lunch met hem. Op het einde
van de avond toonde Katelijne van Thiel zich zeer content met het verloop. “Serieuze politieke zaken zijn
voor jongeren duidelijk geworden via de pub quiz formule. Fijn dat de opkomst goed was en de avond zo
sfeervol is verlopen. We willen dit als Combinatie95 zeker een vervolg geven.”  Zij nodigde alle jongeren
uit om in maart hun stemrecht te benutten. Met de informatie van deze pubquiz kunnen ze dat met meer
inzicht doen.

Erfgoed-wandeling in Boxtel
Op een kille zaterdagmiddag, op 8 februari 2014, konden we
tijdens een korte wandeling onze kennis rondom Stapelen
vergroten. Een aardig, gemêleerd gezelschap werd bij de ingang
van “landgoed Stapelen” aan de Burgakker toegesproken door
wethouder Peter van de Wiel over het belang van het Boxtels
historisch erfgoed. Door de aspecten van de historische as te
verweven met die van de economische as, kan het centrum van
Boxtel zich positief onderscheiden van dat van de omliggende
gemeenten, hield hij de wandelaars voor.
De plannen van de paters op Stapelen, o.a. gecombineerd met de

ideeën van het Jacob-Roelands Lyceum en buurtvereniging D’n Bimd, kunnen met de ondersteuning van
het project Landschappen van Allure de wijde omgeving rondom het
kasteel maken tot een fantastisch stukje natuur- en kunstbeleving midden
in Boxtel. Inspirerende verhalen van Ger van den Oetelaar en pater
Vissers (de laatste bracht ons naar een plaats naast het kasteel waar
vermoedelijk een nog ouder kasteel heeft gestaan) en de halverwege
klaarstaande hete koffie, zorgden er voor dat alle deelnemers van deze
excursie met een warm gevoel huiswaarts konden gaan.



Energiefietstocht Combinatie95 i.s.m. PvdA/GL en INbox
Op 15 februari verzamelden ruim 30 belangstellenden zich om 13.30 uur bij
biologische boerderij De Schoffel in Lennisheuvel. Wethouder Peter vd
Wiel was reisleider. Kees en Marina van Esch vertelden over hun 330
panelen, die ongeveer 60.000 kWh stroom pj opwekken. Een warmtepomp
haalt warmte uit de grond en zorgt voor verwarming van de opstallen. Bij
Helicon Opleiding aan de Schouwrooij komt snel een proefopstelling van
Green Tech Park Brabant. Docent Hans van de Wetering en Peter van de
Wiel gaven uitleg over de plannen. Gemeente, onderwijs, provincie en

bedrijfsleven bouwen een proefinstallatie waar uit groen- en houtafval
compost en energie (via vergassing en vergisting) gewonnen wordt. Het
restproduct wordt de basis voor innovatieve nieuwe bedrijven die o.a.
bioplastics maken.  In de Van Coothstraat zijn door inspanning van
Woonstichting St. Joseph en de Energie Corporatie Boxtel alle huizen
voorzien van zonnepanelen. De kleine huurverhoging wordt ruimschoots
goed gemaakt door een lagere energierekening. Verder vertelde Marc
Verbeeten over plannen van de ECB met windenergie. Onderzocht worden
de mogelijkheden van (5 MW) windmolens voor Boxtel. Met 3 à 4 van
deze molens kan heel Boxtel van stroom voorzien worden. Inwoners moeten betrokken worden. Op het
Stationsplein sprak Peter Schuurman, ambtenaar van de gemeente,  uitgebreid over LED verlichting. In
2009 is Boxtel gestart met een pilot met LED verlichting. De resultaten waren dermate positief dat op
termijn alle bestaande armaturen vervangen worden.

De volgende halte was op de Strohulzen bij Stefan de Nijs. Hij is
gecertificeerd energieprestatie adviseur woningen en heeft zijn huis nul-
energie gemaakt. Goed isoleren is altijd de eerste stap. Hij vergeleek zijn
warmtepomp (haalt warmte uit  buitenlucht) met een hoog rendement CV
ketel.  Met eigen zonnepanelen is de warmtepomp €700 per jaar
goedkoper. Ventilatie is belangrijk maar verspilt in de winter veel warmte.
Een (draadloze) CO2 sensor zorgt ervoor dat de ventilator alleen draait
indien nodig. Voor een maatwerk advies worden de beste combinaties van

maatregelen met de computer bepaald. Dankzij de duurzaamheids-leningen van gemeente en Rijk kan nu
iedereen veel energie en geld besparen.
Voor de laatste halte fietste de groep naar Het Tweespan.
Arno van der Sloot  toonde zijn zonnepanelen en het elektrisch fietsoplaadpunt, vooral
een service voor zijn gasten. Deze oplaadpaal is voorzien van een zonnepaneel en
daardoor zelfvoorzienend. Na de uitleg werden we door de eigenaar gastvrij ontvangen
met koffie en thee met wat lekkers. Arno vertelde daar nog meer over de
bedrijfsvoering van Het Tweespan, waarbij Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen steeds een belangrijke rol speelt .

Activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Zaterdag 22 februari opname promotie filmpje voor Boxtel. Wethouder Peter van de Wiel vraagt om met
zoveel mogelijk leden van Combinatie95 aanwezig te zijn. Volgens B. Oksel Fris een mooie kans voor de
politieke partijen om zich richting de verkiezingen te manifesteren. Het motto zal zijn:  “samenwerking
en creativiteit maakt ons sterk!” Zonder stroop en met veel daadkracht gaan we met zijn allen een
LIPDUB opnemen die zijn weerga niet kent!!
Aanvang 10.00 uur op de Markt in Boxtel.
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