
COMBINATIE95 VAN 1995 TOT 2020 

In maart 1995 doen Gerard Daandels en Jan Vorstenbosch een oproep aan de voorzitters van de 

Liempdse politieke groeperingen, te weten Sterker door Samenwerking (SDS), Lijst 4, CDA en Lijst 

Voets voor overleg om te komen tot één Liempdse lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de 

nieuwe gemeente Boxtel. SDS, de vroegere fraktie Bressers, is met 4 zetels de grootste partij, maar 

zit wel in de oppositie. Lijst 4, in 1994 ontstaan als een krachtenbundeling van een aantal personen 

om sterk te staan in de herindeling met Boxtel, behaalt 3 raadszetels. Zij wil geen wethouder leveren 

en geeft steun aan de zittende wethouders Toon van Breugel en Wim Voets. 

De CDA-afdeling Liempde is vergevorderd in een fusieproces met CDA Boxtel en doet niet mee. Eind 

mei haakt Lijst Voets alsnog af, met uitzondering van voorzitter Henk Voets en raadslid Theo Legius. 

Voor hen is Mario Knoops acceptabel als lijsttrekker en wethouders kandidaat; voor de rest van hun 

fractie om onduidelijke redenen niet. Het resultaat is dat SDS en Lijst 4 de kern van Combinatie95 

vormen, waarbij individuele leden van fractie Voets aansluiten. 

Op 21 september worden de statuten van Combinatie95 vastgelegd; tijdens de eerste Algemene 

Ledenvergadering op 30 oktober wordt het verkiezingsprogramma ‘Omdat het anders moet’  

vastgesteld. Bij de verkiezingen op 29 november behaalt Combinatie95 4 raadszetels, met 1830 

stemmen. Mario Knoops wordt wethouder, Dré Schaart, Rien van de Laar en Henk Keijsers komen in 

de gemeenteraad. De overige wethouders zijn: Fons van Elderen (Boxtels Belang), Toon van Breugel 

(CDA) en Willie van de Langenberg (DPBL).  Mario krijgt de portefeuille Welzijn en Sociale Zaken. 

Bovendien worden Bea Schoenmakers, Noud van Esch, Theo Legius en Jan Sanders gekozen in de 

Dorpsraad.  

 

De maandelijkse fractievergaderingen vinden plaats bij Zaal de Punder. Gemiddeld zijn er 10 tot 15 

deelnemers. Tijdens de Jaarvergadering uit Combinatie95 haar zorgen om de ruimtelijke 

ontwikkeling van Liempde. Omdat er onvoldoende bouwlocaties voorhanden zijn is het immers erg 

onzeker dat jonge Liempdenaren in Liempde kunnen blijven wonen. Op 28 oktober organiseert 

Combinatie95 een open fractie-avond met als thema CAI (Centrale Antenne Installatie) voor 140 

belangstellenden in zaal de Punder. 

In november 1996 besluit Dré Schaart zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Dit naar aanleiding van 

zijn afwijkend standpunt over de verbouwing van het gemeentehuis en de gebrekkige communicatie 

daarover. Henk Quinten wordt per 1 januari 1997 zijn opvolger. 

In het Bulletin van Combinatie95 dat in juli 1997 in Liempde huis aan huis bezorgd wordt constateert 

de partij: Voor de bouw van woningen zijn de locaties Hamsestraat-Roderweg en Smaldersestraat 

aangewezen. De schop moet snel de grond in anders raakt de woningbouw achterop. De al lang 

levende wens om in Boxtel een stationeringsplaats van de ambulance te krijgen wordt door Mario 

Knoops gerealiseerd. 

Onder aanvoering van Jan Sanders is de Dorpsraad de strijd aangegaan met de veel te magere 

dienstregeling van de BBA-bus. Het resultaat is dat een proef is gestart met aanvullend vervoer via 

een buurtbus. 

Mario Knoops is niet beschikbaar als lijsttrekker voor de verkiezingen van 1998 i.v.m. het aanvaarden 

van een nieuwe baan als secretaris van het NVOB. Ger van den Oetelaar wordt aangezocht als 

lijsttrekker en wethouders kandidaat. 

Combinatie95 en Dorpsbelang besluiten collectief zich niet kandidaat te stellen voor de Dorpsraad uit 

onvrede over het functioneren hiervan. Op het laatste moment komt er toch een kandidatenlijst voor 

de Dorpsraad van de grond. 

Bij de verkiezingen op 4 maart komt Combinatie95 op 3 raadszetels, met 2096 stemmen. Door de 



grotere opkomst was de kiesdrempel hoger dan in 1995 en behaalde Combinatie95 geen restzetel. 

Ger van den Oetelaar wordt wethouder met Fons van Elderen (Boxtels Belang), Cees van Hal (CDA) 

en Willie van de Langenberg (DPBL). Rien van de Laar en Henk Keijsers worden raadslid. 

Op 2 februari 1999 wordt het plan Tongerse Heide voor het gemeentebestuur en belangstellenden 

gepresenteerd. Wethouder Cees van Hal (CDA) maakt bekend dat hij tegen het plan is en verder niet  

meedoet aan de discussie hierover. Het plan sterft vervolgens een stille dood. 

In 2001 is de locatie de Punder niet meer beschikbaar voor de maandelijkse fractieavonden. Deze 

vinden voortaan plaats in Het Wapen van Liempde. 

In april 2001 start Combinatie95 een actie met de Liempdse klompenmakers om de culturele 

identiteit van de streek te onderstrepen. Elk basisschoolkind op de 14 Boxtelse scholen in groep 3 

wordt gratis een passend paar klompen aangeboden. Deze klompen zijn gemaakt van Liempdse 

populieren of Boxtelse wilgen. Daarnaast is er een lespakket met achtergrondinformatie over de 

relatie tussen het landschap en de klompenproductie. De financiële afwikkeling is een grote post 

voor de partijkas. 

In december organiseert Combinatie95 een informatiemarkt voor ouderen en mantelzorgers in de 

Rots met medewerking van politie, Delta, Thuiszorg en de Deeltaxi. Hier waren ruim honderd 

belangstellenden aanwezig. De open fractieavond van januari 2002 over de reconstructie van het 

buitengebied met als sprekers gedeputeerde Pieter van Geel en wethouder Ger van den Oetelaar 

trekt circa honderd deelnemers.   

Om het contact met de burgers van Liempde, Lennisheuvel en Boxtel nog gemakkelijker te maken 

neemt Combinatie95 het initiatief voor een website (www.combinatie95.nl) Deze website is vanaf 24 

januari 2002 te bezoeken. 

In 2002 wordt het dualistisch stelsel ingevoerd: De uitvoerende bestuursbevoegdheden gaan naar 

het College van B & W; de gemeenteraad blijft kader stellend en  controlerend, kan zelf ook met 

initiatieven komen en houdt de grote lijnen in de gaten. Wethouders zijn geen raadslid meer.  

In 2002 behaalt Combinatie95 met Ger van den Oetelaar als lijsttrekker 4 raadszetels, na het CDA 

met 5 en voor DPBL en PvdA-Groen Links met 3 zetels. Er wordt gekozen voor een college met 3 

wethouders. In eerste instantie spreken zowel CDA als Combinatie95 hun voorkeur uit voor de post 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Uiteindelijk kiest het CDA voor Openbare 

Ruimte en Financiën met Wim van Erp als wethouder. Willie van Zuijlen valt af als wethouders- 

kandidaat. Anton van Aert van PvdA-Groen Links wordt wethouder Welzijn en Sociale Zaken. Rien 

van de Laar, Peter van de Wiel, Ria Simons en Henk Keijsers worden raadslid voor Combinatie95. In 

de loop van deze raadsperiode verlaten Wim van de Zanden en Willie van Zuijlen het CDA en gaan als 

tweemansfractie verder. Eerst onder de naam ‘De Waarheid’, later wordt dat Balans.  

In deze periode weet Ger van den Oetelaar het bouwplan In Goede Aarde vlot te trekken, wat in die 

tijd als een voorbeeldplan van duurzaamheid gezien wordt. Ger heeft met veel projecten een 

kwaliteitsimpuls gegeven aan het buitengebied. Het convenant met Landgoed Velder is daar een 

sprekend voorbeeld van. 

 

Een commissie onder leiding van Peter van de Wiel is eind 2003 bezig met het opzetten van de cursus 

‘gemeentepolitiek”. Op 2 maart 2004 start  de cursus ‘VERKEN JE GEMEENTE’ met 35 cursisten, 

gedurende 10 avonden in de Kloosterhof of op locatie van de gastspreker. Combinatie95 levert een 

aantal kundige inleiders: Peter van de Wiel, Ger van den Oetelaar, Henk Keijsers, Mario Knoops, Sef 

Philips en Rien Schalkx. Gastspreker zijn o.a. burgemeester Jan van Homelen, watergraaf Peter Glas, 

gedeputeerde Lambert Verheijen, CDA kamerlid Jan Jacob van Dijk. Als afsluiting wordt een excursie 

georganiseerd naar de EU in Brussel. Bezocht worden de Europese Commissie, de Raad van Ministers 

en het Europees Parlement. Spreker is hier o.a. PvdA fractievoorzitter Max van den Berg. In oktober 
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2005 start een tweede cursus met 42 deelnemers.  

Op 10 oktober 2005 organiseert Combinatie95 een informatieavond over de toekomst van het 

wonen in Liempde voor 65 aanwezigen. Mario Knoops licht het onderzoeksrapport ‘Veiligstellen 

toekomst Liempse woningbouw’ opgesteld door een werkgroep van de partij, toe. Karel Voets, lid 

van de Dorpsraad, spreekt over het maatschappelijk gebonden eigendom. 

In een brief van november 2005 aan het College van B & W verzoekt raadslid Peter van de Wiel 

namens Combinatie95 de locatie Roderweg-Hamsestraat niet te reserveren voor grote Ruimte voor 

Ruimte kavels, maar juist voor kleinere kavels die een grotere bijdrage kunnen leveren aan de 

oplossing van huisvestingsproblematiek van de kern Liempde.  

In de aanloop naar de verkiezingen van 2006 ontvangen we een aangetekend schrijven van de 

provincie over de borden in het buitengebied. Die mogen er staan maar niet groter zijn dan 1,5 m2. 

Er wordt een dwangsom opgelegd. Binnen een week moeten 3 borden worden verwijderd of 

aangepast. Dank zij onze werkploeg voldoen de borden binnen 2 dagen aan de gewenste maten. 

Bij de verkiezingen in 2006 halen PvdA-Groen Links en Combinatie95 4 zetels, Balans en het CDA 3, 

SP en DPBL ieder 2. De verschillen in standpunten met Balans zijn onoverbrugbaar. De SP wordt in de 

coalitiebesprekingen betrokken omdat die programmatisch het dichtst bij komt. Met het CDA en 

DPBL vinden afzonderlijke besprekingen plaats, uiteindelijk wordt voor het CDA gekozen. SP 

wethouder Willem van Meurs treedt na korte tijd terug en wordt opgevolgd door Ger Wouters uit 

Schijndel. 

Rien van de Laar en Henk Keijsers stoppen met de actieve politiek. Peter van de Wiel, Ria Simons,  

Karel Voets en Désiré van Laarhoven worden raadslid. 

Op 12 april 2007 vindt er een openbare informatieavond plaats in de Orion in Lennisheuvel over de 

toekomstige woningbouw in deze kern. In het plan worden 7 locaties met hun voor- en nadelen 

besproken. Locatie Heerenbeekloop heeft de voorkeur van de 90 aanwezigen. 

In juni 2007 worden de statuten aangepast. De naam van de partij blijft in officiële stukken – zoals 

voor de verkiezingen – Combinatie ’95. In het dagelijks gebruik hanteren we Combinatie95 en 

www.combinatie95.nl. 

Combinatie95 heeft ruim 600 emailadressen verzameld van leden en belangstellenden. In 

‘Gecombineerd’ kijkt de fractie vanaf 2009 even terug naar de afgelopen maand. ‘U leest welke 

onderwerpen zijn besproken in de gemeenteraad en welke standpunten we hebben ingenomen’. 

Op 7 oktober 2009 organiseert Combinatie95 samen met inwoners van Lennisheuvel een 

verkeerstelling om het negeren van het vrachtwagenverbod aan de orde te stellen. Eerder is al een 

verkeerstelling in Liempde gehouden. 

In januari 2012 organiseren Combinatie95 en PvdA-Groen Links de themadag ‘Boxtel Energie 

Neutraal’. Wethouder Peter van de Wiel is daar als een van de initiatiefnemers van een lokale 

duurzame energie coöperatie in Boxtel. De planning is om nog in 2012 de Energie Coöperatie Boxtel 

officieel op te richten. 

Na 12 jaar wethouderschap stopt Ger van den Oetelaar. Peter van de Wiel is lijsttrekker  en 

kandidaat-wethouder voor de verkiezingen van 2010. Vanaf dit jaar mogen er 50 personen op de 

kandidatenlijst staan; Combinatie95 slaagt er steeds in deze lijst vol te krijgen met een evenwichtige 

verdeling man – vrouw, jonger – ouder, Liempde – Boxtel – Lennisheuvel.  

Tijdens de verkiezingstijd vond de Gouden Kei actie plaats. Een creatieve werkgroep plant een aantal 

activiteiten onder het motto: vrije publiciteit levert meer op dan advertenties. Mysterieuze borden 

met Loesje-achtige teksten verschijnen op diverse plaatsen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel, en 

tenslotte in de vijver bij het gemeentehuis. 

Balans haalt de meeste stemmen, gevolgd door Combinatie95 en PvdA-Groen Links. Er ontstaat een 

coalitie met Balans, Combinatie95, PvdA-Groen Links en DPBL. Zonder meer een verrassende coalitie, 
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zeker gezien de keiharde oppositie van Balans in de afgelopen jaren. De achterban concludeerde dat 

het gedachtengoed van Combinatie95 uitstekend terug te vinden is in de nieuwe coalitieafspraken. In 

de coalitie wordt Wim van de Zanden wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer; Peter van de 

Wiel Milieu, Duurzaamheid,  Volkshuisvesting en Recreatie & Toerisme; Anton van Aert Welzijn, 

Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid, Willie van de Langenberg Financiën en Openbare Ruimte. Als 

Anton van Aert burgemeester van Best wordt, neemt Tossy de Man in juni 2012 zijn plaats in. Ineke 

van Giersbergen, Rien Schalkx, Karel Voets en Peter Manniën vormen de raadsfractie van 

Combinatie95. De gemeente neemt afscheid van Ger van den Oetelaar als wethouder met een 

symposium  over biodiversiteit. 

Op 12 december 2012 vindt er in de partijvergadering van Combinatie95 een discussie plaats over 

intergemeentelijke samenwerking of fusie. Het gaat om samenwerking tussen zes Meierijgemeenten: 

Schijndel, Sint-Oedenrode, Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel. Het standpunt van de partij: 

het is goed om zelfstandig te blijven als gemeente Boxtel, maar wel bij diverse taken intensief samen 

te werken. In de loop der tijd haken diverse gemeenten af en blijft er een ambtelijke fusie tussen 

Boxtel en Sint-Michielsgestel over. 

 

Op 13 augustus 2013 valt de coalitie van Boxtel. De raadsfractie van Balans stuurt een brief naar de 

media en de provinciale en landelijke politieke partijen en naar de Eerste en Tweede Kamer. In deze 

brief wordt wethouder Peter van de Wiel verantwoordelijk gesteld voor het ‘schaliegasdebacle’. Er 

komt intensief coalitieoverleg: om verdergaande samenwerking mogelijk te maken moeten zowel de 

fractie van Balans als wethouder Wim van de Zanden afstand nemen van de aantijgingen richting 

wethouder van de Wiel. De excuusbrief van Balans is ver onder de maat. Combinatie95, PvdA-Groen 

Links en INbox besluiten het vertrouwen op te zeggen in Balans. Zij gaan als minderheidscoalitie 

verder met gedoogsteun van de gehele oppositie. 

 

In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 profileert de partij zich als volgt: Combinatie95 laat zich 

niet leiden door landelijke ideologie. Bij lokale politiek gaat het immers om zaken die de inwoners 

direct raken. De leden van Combinatie95 staan midden in de gemeenschap. Velen zijn actief in het 

rijke verenigingsleven. We horen wat er leeft. We koppelen deze lokale insteek aan deskundigheid en 

aan kernwaarden als: eerlijkheid, respect, duurzaamheid en gelijke behandeling. 

Actiegroep B. Oksel Fris wil een beroep doen op de creativiteit van de lokale politiek en de wil tot 

samenwerking. Weg met de stroperigheid waardoor zaken te lang blijven liggen. De oprichters , 

Betsie en Wim, roepen in een aantal filmpjes op Facebook op om samen te werken; geen 

wantrouwen. Dit mondt uit in een massale lipdub op de Markt in Boxtel. Dan blijken Betsie en Wim 

te zijn verzonnen door de creatieve werkgroep van Combinatie95. Een gouden vondst, die veel 

goodwill opgeleverd heeft. 

 

Op de verkiezingsavond is Combinatie95 met 2373 stemmen de grootste partij, en komt op 4 

raadszetels. Na hertelling van de stemmen op de Kloosterhof heeft de partij 2378 stemmen en haalt 

daarmee 5 zetels. INbox, de fusiepartij van DPBL en Boxtels Belang gaat  terug van 3 naar 2 

raadszetels. Bij de coalitiebesprekingen valt Balans snel af. Combinatie95 onderhandelt met de SP 

om een basis  te leggen voor een coalitieakkoord. INbox en D66 sluiten bij het overleg aan. Peter van 

de Wiel wordt wethouder en locoburgemeester namens Combinatie95, Eric van den Broek voor SP, 

Herman van Wanrooij voor INbox en Marusjka Lestrade voor D66. Peter krijgt de portefeuille 

Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Toerisme & Recreatie en 

Plattelandsvernieuwing. VVD en PvdA-Groen Links gedogen de coalitie en krijgen ruimte om mede 

vorm te geven aan het coalitieprogramma. De raadsleden voor Combinatie95 zijn: Katelijn van Thiel, 

Peter Manniën, Karel Voets, Ineke van Giersbergen en Stefan de Nijs. 



De gemeenteraad gaat over op een andere vergadermethodiek: Elk punt wordt in 3 fases behandeld. 

Beeldvormend (met publiek en insprekers); oordeelvormend; besluitvormend (hamerstuk). De 

commissievergaderingen komen te vervallen. De commissieleden worden vervangen door 

steunfractieleden. 

Peter van de Wiel is door het gerenommeerde blad ‘Binnenlands Bestuur’ genomineerd voor de titel 

beste  bestuurder van Nederland. Hij eindigt op een verdienstelijke achtste plaats. Een paar citaten 

uit het juryrapport: ‘Van de Wiel valt op door zijn grote inzet en overtuiging om een bijdrage te willen 

leveren aan een duurzame samenleving. In het schaliegasdebat is hij boven zichzelf uitgestegen door 

niet alleen op te komen voor Boxtel, maar zich te ontpoppen tot een landelijk vertolker van het 

redelijk tegengeluid in het debat’. 

 

 Op de Jaarvergadering van 2015 treden Kees Quinten en Rien van de Laar af als bestuurslid. Zij 

worden beide tot erelid benoemd: Kees voor 20 jaar als voorzitter, Rien als jarenlang raads- en 

bestuurslid. Henny Kerkhof treedt aan als voorzitter en is daarmee de eerste vrouwelijke en de 

eerste Boxtelse voorzitter van Combinatie95. 

Op 1 december 2015 houdt Combinatie95 een thema-avond voor sportclubs. Daarin wordt de 

mogelijkheid toegelicht om via 30 % subsidie van het Rijk energie besparende maatregelen te 

nemen. Dankzij een motie van Combinatie95 voegt de gemeente daar 30 % subsidie aan toe. Veel 

sportclubs hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Combinatie95 en INbox organiseren op 21 maart 2016 een informatieve bijeenkomst in de Prinses 

Amaliaschool onder het motto ‘Samen onderweg naar morgen’. Zij willen, samen met het 

wijkplatform, met inwoners van de wijk van gedachten wisselen over de jeugd, de toekomst en wat 

er nu leeft in Selissenwal. 

Op 20 juni 2016 presenteert Rolstoelvriendelijk Liempde zich op de partijvergadering. Het is een 

burgerinitiatief, ontstaan op initiatief van Harrie Raaimakers en Louis van de Wiel, dat een 

structurele oplossing wil voor betere toegankelijkheid van paden en trottoirs in Liempde. De 

initiatiefgroep presenteert een uitgewerkt plan aan de Boxtelse politiek. Alle raadsfracties spreken 

hun steun uit. 

Tijdens de jaarlijkse contactdag gaat Combinatie95 op 10 september 2016 met ruim 70 deelnemers 

op bezoek bij de afdeling Robotica van de TU in Eindhoven. Zij zien o.a. de wereldkampioenen 

robotvoetbal aan het werk. 

 

Combinatie95 gaat als lijst 1 de verkiezingen van 21 maart  2018 in. De partij haalt met 2624 

stemmen het hoogste aantal ooit (na Balans met 2736 stemmen). Combinatie 95 haalt voor het eerst 

meer stemmen buiten Liempde (1399) dan in Liempde (1225). Balans neemt als grootste partij het 

initiatief voor de coalitievorming. De 4 huidige coalitiepartijen melden in het eerste gesprek geen 

behoeft te hebben aan vervolggesprekken. Daarvoor zijn de politieke verschillen te groot en is er in 

de voorbije jaren en in de afgelopen campagne te veel gebeurd. Aan het optreden van oud-

burgemeester Tom Rombouts als informateur is geen behoefte. De coalitie wordt voortgezet met 

Combinatie95 (Peter van de Wiel), SP (Eric van den Broek) INbox (Herman Van Wanrooij) en D66 

(Marusjka Lestrade). Namens Combinatie95 komen Katelijne van Thiel, Joep Schalkx, Ineke van 

Giersbergen, Stefan de Nijs en Lola Nouwens in de gemeenteraad. 

Katelijne van Thiel geeft in augustus aan dat haar politiek werk niet langer verenigbaar is met haar 

overige werkzaamheden en privéomstandigheden. Zij treedt terug als raadslid. Joep Schalkx volgt 

haar op als fractievoorzitter.  Evert van Summeren is geschikt en bereid haar plaats in te nemen. 

Aangezien hij – volgens de alfabetische volgorde vanaf plaats 10 – op plaats 44 van de kandidatenlijst 

staat, moeten velen op die lijst vóór hem afstand tekenen voor hun benoeming. Evert wordt in 

januari 2019 als raadslid geïnstalleerd. 



Op 18 maart organiseert Combinatie95 in samenwerking met Contour de Twern en de WSD een druk 

bezochte informatie avond over statushouders in het Ursulagebouw: wat is de werkwijze van de IND; 

hoe komen de statushouders in Boxtel terecht; hoe verloopt de integratie in de Boxtelse 

samenleving? 

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2020 vindt er een bestuurswisseling plaats. Sef 

Philips en Frank van den Bosch hebben al eerder aangegeven door persoonlijke omstandigheden te 

willen stoppen. Henny Kerkhof komt als mantelzorger in tijdnood. Peter Manniën neemt een grote 

rol op zich als voorzitter van de Stuurgroep Verkiezingen. Het nieuwe bestuur heeft een tijdelijk 

karakter en is als volgt samengesteld: Mario Knoops, voorzitter, Jan van Kemenade, penningmeester, 

Leo Veroude, secretaris, Joke van de Sande en Pim Bressers, bestuurslid.   

De zeer succesvolle cursus ‘VERKEN JE GEMEENTE’, die aan haar zesde editie begint,  heeft opnieuw 

40 deelnemers, waarvan 10 uit Esch. Op 13 februari 2020 vindt de eerste cursusavond plaats met 

presentaties van burgemeester Ronald van Meijgaarden en Peter van de Wiel. Zij gaan in op de 

bestuurlijke organisatie van de gemeente, samenwerkingsverbanden en economische zaken. Helaas 

hebben door de coronacrisis nog geen verdere cursusavonden plaatsgevonden. 

De twee raadsleden van Samenwerking ’95 uit Esch, Peter den Ouden en Christien van Schijndel-

Pijnenburg, besluiten na constructieve gesprekken met lokale partijen in de gemeente Boxtel  zich 

enthousiast aan te sluiten bij Combinatie95. Wat hen het meest aanspreekt is de aandacht van 

Combinatie95 voor de leefbaarheid van alle kernen en wijken van de gemeente Boxtel. ”Wij 

verwachten dat na de komende verkiezingen een sterk Combinatie95 met een stevige Essche inbreng 

de beste garantie is om ons mooie kerkdorp vitaal en leefbaar te houden.” 

Peter van de Wiel kondigt zijn afscheid als lijsttrekker aan. Vanaf 1998 is hij actief voor 

Combinatie95: 4 jaar als commissielid, daarna 8 jaar als fractievoorzitter in de gemeenteraad, vanaf 

2010 als wethouder en sinds 2013 als locoburgemeester. ‘Iedereen die me goed kent, weet dat ik 

vind dat een bestuurder maximaal 3 perioden op zijn/haar stoel moet blijven zitten. Boxtel verdient 

in mijn ogen na zoveel jaar vers bloed.’  

Peter heeft in zijn periode als wethouder belangrijke impulsen gegeven aan duurzaamheid, het 

vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van toerisme en recreatie. Daarvoor is veel externe 

financiering binnengehaald, bijvoorbeeld via ‘Landschap van Allure’. Bij zijn afscheid staan veel 

bouwplannen in de steigers. 

Het bestuur schrijft in zijn nieuwsbrief van 30  maart 2020: Helaas vervallen diverse bijeenkomsten 

vanwege het coronavirus. Dit bemoeilijkt de communicatie. Via dit bericht willen wij jullie informeren 

overeen aantal relevante en actuele zaken. In de nieuwsbrief van april wordt Désiré van Laarhoven-

van Abeelen door het bestuur voorgedragen als kandidaat lijsttrekker en beoogd wethouder. Zij is 

sinds 1988 actief voor Fractie Bressers, SDS en Combinatie95. Ze heeft 10 jaar ervaring opgedaan in 

de gemeenteraad van Liempde en Boxtel. Als doener wil Désiré zich inzetten voor het zakelijk en 

resultaat gericht besturen van de gemeente. Via een schriftelijke stemming wordt zij unaniem door 

de leden gekozen. Op de partijvergadering van 8 juni - als  Zoom videovergadering – stelt zij zich aan 

de leden voor als lijsttrekker. 

Peter van de Wiel geeft aan: De Kerntakendiscussie gaat lopen in 2021, want de gemeente Boxtel zit 

in extreem zwaar weer. De bodem van de kas is zichtbaar. Vooral Jeugdzorg, de WMO en de 

gevolgen van corona zijn oorzaken. Er staan 40 thema’s ter discussie en de nieuwe raad zal daarin 

keuzes moeten gaan maken c.q. de coalitie moet haar programma afstemmen op de genoemde 

problemen. 


