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Economisch beleid industrieterreinen 
Ongeveer 50 mensen bezochten op 21 februari 2008 

bovengenoemde thema-avond. Circa 120 ondernemers 

en inwoners vulden vooraf de enquête in. Samen kwa-

men we tot de conclusie dat het economische beleid in 

Boxtel aangescherpt moet worden. Combinatie95 ziet 

erop toe dat de uitkomsten van de avond meegenomen 

worden in het nieuwe economische beleid. 

Bij de vorige verkiezingen deed Combinatie95 u een belofte: ook in jaren na de verkiezingen blijven wij 
in gesprek met u. Onder andere met deze jaarlijkse nieuwsbrief. Hierin presenteren we behaalde resulta-
ten en geven een beeld van onze activiteiten. Bovendien nodigen wij u uit om contact met ons te zoeken. 

Combinatie95 is goed vertegenwoordigd in de raad van Boxtel. Wethouder Ger van den Oetelaar is een 
krachtige bestuurder. Maar ook de 4-mansfractie, onder leiding van Peter van de Wiel, heeft veel be-
reikt. Naast het ‘gewone’ raadswerk zaten wij niet stil. Zo organiseerden we drukbezochte thema-
avonden over ‘Economisch beleid industrieterreinen’ en over ‘Bouwen aan de Oranjelaan’. Ook was de 
cursus Verken je gemeente voor de derde keer een enorm succes. De inschrijving voor de vierde editie is 
al weer gestart. We hielden een kentekenonderzoek om het vrachtverkeer in Liempde zichtbaar te ma-
ken. Eenzelfde onderzoek volgt binnenkort in Lennisheuvel. Daarnaast bereiden we op dit moment een 
activiteit voor rond het thema ‘Cultuurhistorisch erfgoed’. 

Veel belangstelling bij de thema-avond over industrieterreinen 
van Combinatie95 in het bedrijf van Jeroen Stolk op Ladonk. 

Peter van de Wiel, herkenbaar gezicht Combinatie95 
Beste lezer, een grote kans dat ik u al een keer persoonlijk 

ontmoet heb. In de komende jaren hoop ik nog veel inwo-

ners te spreken, want op deze manier krijg ik als uw volks-

vertegenwoordiger veel nuttige informatie.  

Wie ben ik? Sinds 2002 ben ik fractievoorzitter van  

Combinatie95 in de gemeenteraad van Boxtel. Ik ben 52 

jaar, getrouwd met Marie-Jozé, vader van Mercede en 

Tarn en in het dagelijkse leven opleidingscoördinator bin-

nen ROC-Eindhoven. 

Ik ben er trots op om de fractieleider te mogen zijn van een 

positief ingestelde en actieve politieke partij; Combina-

tie95. Wij hebben een duidelijke inbreng in de gemeente-

raad. Ik prijs me gelukkig met de actieve achterban van  

onze partij. Daarnaast zoeken veel inwoners contact met ons via spreekuur en thema-avonden. Er is ruimte 

voor uw mening. Ik wil contact hebben met de mensen uit onze samenleving. Maar we zijn geen populisti-

sche partij die blind roept wat u graag hoort. Dat klinkt even leuk, maar verdwijnt ook weer als sneeuw 

voor de zon. Ons beleid is stevig en gericht op het algemeen belang. Daar sta ik voor! 

Peter van de Wiel, fractievoorzitter Combinatie95. 
Contact: 06-10737913 of fractie@combinatie95.nl 
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Spreekuur 
Combinatie95 houdt 2 keer per 

maand spreekuur voor de inwo-

ners van Boxtel, Liempde en 

Lennisheuvel. U kunt een gesprek 

aanvragen met een individueel 

raadslid of met fractiebreed van 

Combinatie95. Over de locatie en 

het tijdstip van het spreekuur wordt 

u geïnformeerd via onze website en 

het Brabants Centrum. Ook kunt u 

contact opnemen met 

fractiesecretaris Ria Simons  

(0411-675867). 

Cultureel erfgoed Boxtel 
Als gemeenschap hebben we de 

plicht zorgvuldig om te gaan 

met ons cultureel erfgoed. Het 

erfgoed biedt bovendien moge-

lijkheden voor de profilering 

van Boxtel. Op donderdag 16 

april organiseert Combinatie95 

in kasteel Stapelen een thema-

avond rond de cultuurhistorie 

van Boxtel en Liempde. Cen-

traal staat de vraag hoe we om 

moeten gaan met ons erfgoed 

en welke kansen het erfgoed 

biedt voor Boxtel. U bent  

uiteraard van harte welkom!  

Hospice in Boxtel 
Eind 2007 heeft Combinatie95 via 

een unaniem gesteunde motie het 

College van B&W opgedragen de 

regie op zich te nemen om een hos-

pice te realiseren. Er is een werk-

groep samengesteld die inmiddels 

klaar is met het voorbereidende 

werk. Eind 2008 is hun taak overge-

dragen aan een nieuw bestuur. Ver-

der is een Comité van aanbeveling 

in het leven geroepen. Dat richt zich 

o.a. op fondsenwerving. De laatste 

berichten melden een mogelijke 

start in 2011 op de locatie Liduina, 

met een nieuw te bouwen hospice 

voor twee à drie bedden. Een groot 

goed voor een waardige afsluiting 

van het leven. 

Ria Simons, raadslid van Combinatie95, kiest voor lokale erfgoed én eerlijke  
wereldhandel in de wereldwinkel. Contact: 675867 of fractie@combinatie95.nl 

Verruiming starterslening 
Combinatie95 vindt het belangrijk dat starters voldoende mogelijkheden hebben om een woning in Boxtel 

te kunnen kopen. De huidige marktsituatie maakt een aankoop bijna onmogelijk. Daarom hebben we een 

voorstel ingediend om de voorwaarden van een starterslening te verruimen, zodat meer starters van deze 

regeling gebruik kunnen maken. Het college vindt dit een goed voorstel en zal haar regeling aanpassen. 

Combinatie95 zorgt voor betere leefomgeving 
Duidelijke keuzes voor verkeer  
Boxtel kampt al jaren met verkeersproblemen. In de raadsvergadering 

van december zijn duidelijke keuzes gemaakt voor de oplossing van 

deze problemen. Samen met de coalitiepartijen kozen we voor vergro-

ten van de capaciteit van de Keulsebaan, realisatie van de verbinding 

Ladonk-Kapelweg en van een veilige oversteek over de dubbele 

spoorwegovergang. Ook kozen we voor een aansluiting op de A2 

vanaf de Schijndelseweg via een parallelweg. Uit een MER-

onderzoek (met als voorkeursalternatief de westelijke parallelweg) 

moet blijken welke variant de beste oplossing is, oost of west. 

Met deze maatregelen worden naar onze mening de grootste verkeers-

problemen in Boxtel op een adequate manier opgelost. Alle alternatie-

ven, zoals het open houden van de dubbele spoorwegovergang, vallen 

voor ons af. Simpelweg omdat uit duidelijke berekeningen blijkt dat 

deze maatregelen minder effect hebben. 

Fractievoorzitter Peter van de Wiel noteert het kenteken van een 
vrachtwagen in het centrum van Liempde.  
(Foto: Nieuwsblad Brabants Centrum, Boxtel) 

Combinatie95 telt vrachtwagens 
Inwoners van Liempde en Lennisheuvel klagen al jaren over het 

vele vrachtverkeer in het centrum. Ondanks het vrachtwagenverbod 

dat er geldt. De overlast wordt niet voldoende serieus genomen. 

Daarom telden vrijwilligers van Combinatie95, samen met cen-

trumbewoners, op woensdag 4 maart alle vrachtwagens in Liemp-

de. Aan het begin en het einde van het dorp werden vanaf 05.00 uur 

tot 20.00 uur alle kentekens en tijden genoteerd. 74 wagens werden 

geteld; daarvan bleken 30 vrachtwagens geen bestemmingsverkeer 

te zijn. Eenzelfde telling in Lennisheuvel volgt. “Meten is weten.” 
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Combinatie95 zorgt voor lagere lasten en minder regels 

Ger van den Oetelaar,  
betrokken en deskundig, ook als wijkwethouder.  
Contact: 0411-632043,  goe@boxtel.nl 

Bouwen in Liempde 
De belangstelling om te bouwen in Liempde is onverminderd groot. Dat bleek op de thema-avond die 

Combinatie95 op 23 april 2008 organiseerde over bouwmogelijkheden aan de Oranjelaan. Veel inwoners 

maakten gebruik van de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van het potentiële bouwplan. 

Dat wordt vervolgd. Maar nu eerst aan de slag. Dit jaar start de bouw van woningen in Plan Heideweg. De 

schop gaat de grond in! 

Lagere lasten 
Voor een ‘gemiddelde’ inwoner van Boxtel da-

len de totale lasten in 2009. Ook in 2008 was de 

gemeente in dit opzicht ‘vriendelijk’ voor uw 

portemonnee. Deze ontwikkeling is ingezet, 

doordat Combinatie95 in de gemeenteraad af-

dwong dat er in 2005 in Boxtel een ambtenaren-

stop kwam. Die personeelsstop in het gemeente-

huis geldt nog steeds. Lastenverlichting blijft 

ons doel. 

Minder regels 
Een van de grootste ergernissen van burgers zijn onduidelijke en overbodige regels. Daarom heeft Combi-

natie95 zich sterk gemaakt om hier flink in te saneren. Karel Voets, raadslid Combinatie95 en lid van de 

taakgroep, is met deze opdracht volop aan de slag. Op dit moment is de APV al stevig afgeslankt. Zo is  

regelgeving rond evenementen flink vereenvoudigd. Maar het kan nog beter! 

€ 250.000 extra voor trottoirs en  

wandelpaden 
De begaanbaarheid van trottoirs en wandelpa-

den blijft een zorgpunt. Opnieuw hebben we 

hiervoor aandacht gevraagd tijdens de begro-

tingsbehandeling eind 2008. Dit heeft geleid tot 

een aangenomen voorstel van Combinatie95, 

samen met de andere coalitiepartijen, om een-

malig € 250.000,- vrij te maken voor verbete-

ring van de grootste knelpunten. Dit bedrag 

komt dus ten goede aan de (sociale) mobiliteit 

van de meest kwetsbare groep inwoners uit on-

ze gemeente. 

Karel Voets, raadslid van Combinatie95. 
Contact: 06-52318837 of fractie@combinatie95.nl 

Maak Combinatie95 nog sterker; 
meld je aan als kandidaat-raadslid 

Combinatie95 is steeds op zoek naar nieuw en oud talent. Misschien bent u wel geschikt om namens  

Combinatie95 plaats te nemen in de nieuwe gemeenteraad? Of wilt u op een andere wijze een steentje bij-

dragen aan de activiteiten van Combinatie95?  

Voor informatie over de mogelijkheden en/of sollicitatie voor kandidaat-raadslid kunt u terecht bij Kees 

Quinten, voorzitter Combinatie95 (tel. 0411-631730) of bij een van de raadsleden. 
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Deze nieuwsbrief is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 

Vierde cursus Verken je gemeente in voorbereiding 
Voor de derde keer organiseerde Combinatie95 het afgelopen jaar de cursus Verken je gemeente. En 
met succes! Deze cursus is door ons zelf ontwikkeld en kent met bijna 150 inschrijvers uit Boxtel, 
Liempde en Lennisheuvel een overweldigende belangstelling. De deelnemers beloonden de cursus met 
een 8,5.  Een vierde cursus is op dit moment in voorbereiding. U kunt zich daarvoor nog aanmelden. 

Gastsprekers 
Het programma van de cursus is zeer afwisselend: 

alle beleidsterreinen van de gemeente komen aan 

bod. Inleiders van Combinatie95 verzorgen de  

avonden in combinatie met gastsprekers. Dit waren 

o.a.: gedeputeerden Rüpp en Augusteijn, burge-

meesters Van Beers en Van Homelen, watergraaf 

Glas, politiechef Boverman, St.Joseph-directeur 

Dekker en Tweede Kamerlid Van Dijk. Elke editie 

is afgesloten met een bezoek aan de Tweede Kamer 

of aan de Europese Unie.  

Aanmelden? 
De cursus bestaat uit acht avonden, verspreid over 

een heel jaar. De groep bestaat uit maximaal 35  

personen. U betaalt € 35,- pp. Een cursusboek, map 

en de koffie/thee zijn daarbij inbegrepen. Interesse? 

Neem dan contact op met Peter van de Wiel, tel.  

06-10737913 of p.vandewiel@home.nl. 

De cursisten van Verken je gemeente op bezoek bij de Europese 
Commissie in Brussel. De eerste zeven avonden vonden plaats in 
Boxtel. U kunt zich nog inschrijven! 

Denk mee met ons verkiezingsprogramma 
Voorjaar 2010 zijn al weer de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u punten die naar uw mening opgenomen moeten 

worden in het verkiezingsprogramma van Combinatie95? Vul ze in op onderstaand antwoordstrookje en lever het in 

bij Ria Simons; Schijndelseweg 124, 5283 AG Boxtel of mail de onderwerpen naar riasimons@planet.nl. Wij nemen 

in ieder geval contact met u op, indien u uw naam en adres vermeldt. 

Reageren / Lid worden? 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief willen 

reageren of een vraag willen stellen? Aarzel dan niet 

en neem contact met ons op. Dat kan via onze website 

www.combinatie95.nl of rechtstreeks bij een van onze 

raadsleden. 

Désiré van Laarhoven, raadslid Combinatie95,  
ziet economisch perspectief in Het Groene Woud. 
Contact: 06-83246226 of fractie@combinatie95.nl 

Bestemmingsplannen  

Centrum Liempde en Lennisheuvel 
Zowel in Liempde als in Lennisheuvel vragen diverse 

leefbaarheidsaspecten - zoals wonen, werken, verkeer 

en winkelen - om aandacht én om een gedegen aanpak. 

In beide kernen is een Integraal DorpsOntwikkelings-

Plan ontwikkeld. Onderdelen hiervan kunnen doorver-

taald worden naar concreet beleid van de gemeente. 

Daarom heeft Combinatie95 het college verzocht voor 

zowel het centrum van Liempde als van Lennisheuvel 

snel te starten met een nieuw bestemmingsplan.  

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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