
Gecombineerd nr.36 

 

Nieuwsbrief voor leden van Combinatie95                                                             maart 2014 

 

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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                  

 Bouwen in Selissen? 
In de commissie Ruimtelijke Zaken is onlangs het 

principeverzoek van projectontwikkelaar Inveniam over een 

bouwplan in Selissen besproken. Ruim drie jaar is (kostbaar) 

onderzoek gepleegd door de gemeente om te komen tot een 

integraal uitbreidingsplan voor woningen in het gebied 

tussen Bosscheweg, de Dommel en de A2. Nadat college en 

Raad tot de conclusie kwamen dat ontwikkeling door de 

gemeente zelf financieel volstrekt onhaalbaar is, is 

overgegaan tot passieve grondpolitiek. Dat wil zeggen dat 

andere partijen aangeboden wordt een bouwplan te maken. 

Van alle marktpartijen is uiteindelijk alleen Inveniam in december 2012 aan de slag gegaan. Na een 

periode van intensief overleg tussen gemeente en Inveniam werd het plan op 3 juli 2013 door de 

stuurgroep o.l.v. toenmalig portefeuillehouder Van der Zanden afgekeurd.  

„Onhaalbaar‟ was de conclusie. Verbazingwekkend dus dat diezelfde persoon er ineens voor is, nu hij niet 

meer verantwoordelijk is. Het plan, dat bouwen in 4 fasen inhoudt, voldoet op vele fronten niet. In het 

plan moeten eerst, op reeds door Inveniam gekochte grond, 200 huizen gebouwd worden (fase 1), waarbij 

wijkontsluiting, geluidsnormen en geurcontouren zeer zwakke en risicovolle schakels zijn. Realisatie van 

fase 2, bebouwing van de Entree van Boxtel rondom de Bosscheweg, is hoogst twijfelachtig en tijdens de 

vergadering werd bekend dat Inveniam fase 3 en 4 zeker niet zal ontwikkelen.  

Combinatie95 vindt met alle partijen dat een uitbreidingslocatie voor bouwen in Boxtel nodig is, maar dat 

het gepresenteerde plan helaas hiervoor niet de oplossing is. Peter van de Wiel heeft dat tijdens de 

vergadering voor de commissieleden ruimtelijke zaken zeer duidelijk uitgelegd.  

Meer informatie mogelijk bij Peter Manniën  p.l.m.mannien@gmail.com  

Beste lokale bestuurder van Nederland: Peter van de Wiel eervol op 8! 
Beste lokale bestuurder van Nederland: Peter van de Wiel eervol op 8! 

Het gerenommeerde blad Openbaar Bestuur hield onlangs haar jaarlijkse verkiezing “Beste lokale 

bestuurder van Nederland”. Uit een berg aanmeldingen werden de 10 meest aansprekende bestuurders 

genomineerd voor deze eervolle titel. Hieronder ook Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel. Peter 

eindigde uiteindelijk verdienstelijk op 8. Hieronder de onderbouwing van Binnenlands Bestuur. 
8 Peter van de Wiel, Boxtel 

Als het aan coalitiegenoot Balans had gelegen, was de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel van Combinatie95 

afgelopen zomer ten onder gegaan aan het schaliegas, maar uiteindelijk ging Balans er  aan ten onder. Balans 

mailde gans politiek Nederland dat wethouder Van de Wiel (57) ervoor verantwoordelijk was dat er nog steeds kon 

worden geboord naar schaliegas bij het bedrijventerrein Vorst in Boxtel, maar de wethouder van milieu, natuur, 

toerisme, recreatie, duurzaamheid en de volkshuisvesting kwam glorieus tevoorschijn uit de machtsstrijd en 

groeide uit tot boegbeeld van het bestuurlijke en volkse verzet tegen de Haagse plannen om in de regio naar 

schaliegas te boren. De Balanswethouder verdween.  
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In het gemeentehuis valt de rustig sprekende Van de Wiel op door zijn grote inzet en overtuiging om een bijdrage te 

willen leveren aan een duurzame samenleving. ‘En hij weet daardoor anderen te enthousiasmeren’, aldus een 

ambtenaar. ‘Zowel plaatselijk als regionaal vervult hij op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol, wat 

zich heeft vertaald in diverse projecten op gebied van hernieuwbare energie en biomassa. Ook landelijk heeft hij 

aandacht gevraagd voor een brede maatschappelijke discussie over de toekomstige Nederlandse 

energievoorziening.’ In het schaliegasdebat is hij boven zichzelf uitgestegen, zegt een bestuurder. ‘Door niet alleen 

op te komen voor Boxtel, maar zich te ontpoppen tot een landelijke vertolker van het redelijke tegengeluid in het 

schaliegasdebat.’ 

De wethouder liep niet in de valkuil van de welles-nietesstrijd over rapporten en vergunningen, aldus een 

medebestuurder in Brabant. ‘Het werd ook geen not in my backyard-zaak, omdat Van de Wiel de discussie over 

duurzame energie verbreedde naar omliggende gemeenten, Brabant en Nederland.’ Duurzaamheid zit niet voor 

niets in Van de Wiels portefeuille, zegt een oud-bestuurder. ‘Door samenwerking met meer dan tien partners, 

waaronder buurgemeenten Oirschot, Sint-Oedenrode en Best, is het onder leiding van Van de Wiel gelukt om 

ongeveer tien miljoen investeringsgeld naar Boxtel en omstreken te krijgen via het natuur- en 

landschapsprogramma ‘Kloppend Hart’. De gemeente Boxtel, ondernemers en partners dragen ook bijna 20 

miljoen bij aan dit programma.’                                                                                    

 Terrein De Kleine Aarde wordt verhuurd aan Triple E 
Mensen bij elkaar brengen die op zoek zijn naar een duurzame 

samenleving in alle opzichten. Met een origineel plan wil Tom Bade van 

Triple E invulling geven aan het terrein van De Kleine Aarde. Dat ligt er 

al 3 jaar verlaten bij, terwijl het onderhoud de gemeente al heel veel geld 

heeft gekost. Van het gehele terrein zal een deel (3000 m2) gebruikt 

worden om de nieuwe basisschool in de wijk Munsel-In Goede Aarde te 

realiseren.Alhoewel de politiek tijdens de eerste commissievergadering, 

waar dit dossier behandeld werd, heel enthousiast reageerde op de 

plannen van Triple E, sloeg dat enthousiasme in de tweede 

commissievergadering bij veel partijen om. 

De discussie richtte zich meer op de eventuele (on)mogelijkheden van de school dan op het plan zelf. Ook 

de financiële kant van het plan werd niet begrepen. Bij een enkele partij was goed gastheerschap ver te 

zoeken, wat de initiatiefnemer terecht op zijn fatsoen trok. Gelukkig zorgden aanvullende informatie en 

goede antwoorden van wethouder Peter van de Wiel voor een voldoende ommezwaai tijdens de daarop 

volgende raadsvergadering. Het plan werd mede, door 2 goede moties van de SP, door een meerderheid 

positief bevonden. Het icoon van Boxtel: De Kleine Aarde is gered, een overwinning voor de 

duurzaamheid die we allen nastreven.    

Opname lipdub op de Markt in Boxtel 
Op zaterdag 22 februari werd door de Boxtelse politiek een lipdub opgenomen. 

Het doel was om de neuzen van de politieke partijen in Boxtel dezelfde kant op te laten wijzen. 

Betsie en Wim Oksel waren aanwezig om de stroop eruit te halen zoals ze steeds aangeven. 

Gelukkig hadden ze een aantal medewerkers meegebracht die het geheel in goede banen moesten leiden. 

Hieronder een aantal foto‟s gemaakt tijdens de opnames. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
  7 maart:  Lijsttrekkersdebat Lennisheuvel, aanvang 20.00 uur De Orion 

11 maart:  Lijsttrekkersdebat Omroep Dommelland, aanvang 19.30 uur studio Omroep Dommelland 

12 maart:  Verkiezingsdebat WEB over economie, aanvang 20.00 uur café Rembrandt 

13 maart:  Jongeren en werk, verkiezingsbijeenkomst PvdA/GL, Inbox Boxtel en Combinatie 95,  

                  aanvang 19.00 uur Jongerencentrum B-Town 

14 maart:  Het Boxtels Verkiezingsdebat, aanvang 20.00 uur Raadszaal van het gemeentehuis 
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