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Vernieuwend en slagvaardig...

                     ...voor een leefbaar 
en duurzaam Boxtel, Liempde,
Esch en Lennisheuvel



Duurzaam verder

Voor Combinatie95 is duurzaamheid een kernwaarde. 
Inwoners, bedrijven en instellingen beseffen het belang 
van duurzaamheid. We moeten samen optrekken, op 
sociaal, economisch en ecologisch gebied. Want alleen 
door goed voor elkaar en onze omgeving te zorgen blijft 
de wereld leefbaar.
De gemeente, als voortrekker, moet het goede voor-
beeld geven. Zo moeten we ons maximaal inspannen 
voor een energieneutraal Boxtel in 2030. Ook inwoners 
met een smalle beurs moeten profiteren van de 
opbrengst van windmolens en zonne-energie. 

Leefbaarheid versterken

Vitale kernen en fijne, veilige wijken zijn cruciaal. 
Dat betekent op al die plekken voldoende passende 
woningen en in elke kern een basisschool, met respect 
voor keuzes en karakter. Initiatieven van inwoners die 
de leefbaarheid en lokale economie versterken moet 
de gemeente waar mogelijk steunen en omarmen. 
Daar zetten we ons actief voor in. Het Wijkberaad 
Munsel-Selissen, Dorpsberaad in Lennisheuvel en 
Liempde, SPPiLL in Liempde en PEP in Esch - onze 
gemeente kent veel goede voorbeelden waarin onder-
nemers en vrijwilligers een belangrijke rol spelen. 

Wonen en bouwen

Woningbouw in alle kernen heeft voor Combinatie95 
topprioriteit. Met niet aflatende energie hebben we de 

afgelopen periode weerstanden weten te overwinnen. 
Gelukkig staat nu alles in de steigers om de komende 
jaren 1.000 tot 1.500 woningen bij te bouwen. Op 
meerdere plekken is de bouw al gestart, en alle kernen 
komen snel aan bod. 
Combinatie95 blijft zich onverminderd beijveren voor 
nieuwbouw op maat in alle kernen. De ontwikkeling van 
nieuwe plannen nemen we ter hand en we zetten ook in 
op nieuwe woonvormen. 
De woonproblematiek van tijdelijke arbeidsmigranten 
is urgent. We kiezen voor goede, tijdelijke huisvesting 
aan de rand van onze bedrijventerreinen, en niet in de 
wijken.  

Economische kansen

Bedrijventerrein Ladonk, een van de kurken waarop de 
werkgelegenheid in Boxtel drijft, is toe aan vernieuwing. 
Alleen zo benut Boxtel optimaal haar positie als woon- 
en werkgemeente aan de A2 en het spoor, en als 
middelpunt van Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal 
Park. 
Boxtel heeft grote kwaliteiten op recreatief en toeristisch 
gebied. Het zou die beter moeten profileren, vindt 
Combinatie95, om aan te haken bij de sterke groei van 
de Brabantse vrijetijdssector. Het prachtige buitenge-
bied leent zich heel goed voor recreatief gebruik. Ook 
biedt het kansen voor een nieuwe dynamiek: circulaire 
voedselproductie en bouwen met natuurlijke materialen. 
Wat Combinatie95 betreft moet daarbij altijd ruimte 
blijven voor duurzaam agrarisch ondernemen door 
de van oudsher aanwezige familiebedrijven. 

In 2021 krijgt de gemeente Boxtel er een vierde kern bij. Net als Boxtel, Liempde 

en Lennisheuvel heeft nieuwkomer Esch unieke kenmerken en een eigen identiteit. 

Onze sterke, zich steeds verjongende kandidatenlijst laat zien hoe Combinatie95 

hecht aan de  inbreng van alle kernen. Ook die van Esch. 

Al 25 jaar levert de partij zo een grote en stabiele bijdrage aan de ontwikkeling van 

Boxtel. Combinatie95 neemt verantwoordelijkheid en hecht aan betrouwbaarheid, 

slagvaardigheid en samenwerking. Hieronder de hoofdlijnen van ons programma. 

De volledige tekst vindt u hier. 

https://combinatie-95.nl/wp-content/uploads/2020/10/Verkiezingsprogramma-Combinatie95-2021-2026-definitief.pdf


Samen leven

In een gezonde samenleving valt niemand over de rand. 
De solidariteit en creativiteit uit de coronacrisis houden 
we vast en bouwen we uit. Extra beleid is nodig voor 
onze groeiende groep van ouderen, waarbij waardevolle 
partners als Ouderen in Regie bijzonder welkom zijn. 
Om dezelfde reden verdienen vrijwilligers en mantel-
zorgers onze aandacht. Teneinde de groei van de 
jeugdwerkloosheid te stuiten pleit Combinatie95 voor 
extra maatregelen. Er moet een actieprogramma komen 
voor het bestrijden van eenzaamheid door armoede. 
Elke wijk moet een zorg-inlooppunt krijgen, waar 
mogelijk gekoppeld aan een huisartsenpraktijk. 

Bewegen en bewaren 

Sporten en bewegen verbeteren de kwaliteit van het leven. 
Het houdt je gezond en is goed voor je sociale contacten. 
Om sport- en verenigingsleven te ondersteunen moet 
Boxtel blijvend voorzien in toekomstbestendige 
binnenvoorzieningen en andere accommodaties. 
Combinatie95 hecht aan het bevorderen van kunst en 
cultuur in brede zin. Onze gemeente moet bestaande 
evenementen koesteren en nieuwe initiatieven 
stimuleren. Ook is het nodig dat we blijven bouwen 
aan een cultuurhistorisch aantrekkelijk en levendig 
Boxtels centrum. 
De verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid moet worden versterkt. Een goed toekomstig 
scholenlandschap is gebaat bij een integraal 
huisvestingsplan en visie.  

Verkeer en veiligheid

Het is de hoogste tijd dat Boxtel werk maakt van 
maatregelen die de verkeersafwikkeling daadwerkelijk 
verbeteren. Leidraad moeten daarbij de algemene 
normen zijn voor veiligheid, leefbaarheid, bereikbaar-
heid, geluidshinder en luchtkwaliteit.
Onze partij verwacht van de gemeente dat zij de 
oplossing voor de stikstofproblematiek rond de 
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) snel definitief 
maakt, zodat verder kan worden gegaan met het 
realiseren van de weg. 
Een verdubbeling van de Keulsebaan is nodig om 
Boxtel bereikbaar te houden. Ook verdienen alternatieven 
onderzoek die deze weg en de Noord-Zuidas kunnen 
ontlasten. Combinatie95 maakt zich sterk voor autoluwe 
woonwijken met een maximum snelheid van 30 km per 

uur en zonder doorgaand verkeer. Zeker nu (elektrisch) 
fietsen een steeds grotere vlucht neemt, verdienen veilige 
fietsverbindingen en fietsparkeren de aandacht. 
Iedereen heeft recht op een veilige (woon)omgeving. 
Met een combinatie van handhaving, preventie en voor-
lichting kunnen incidenten, drugsoverlast en overlast 
van hangjongeren worden tegengaan. 

Financien en bestuur

De financiële middelen zijn beperkter dan ooit en 
scherpe keuzes zijn onvermijdelijk. Verhogen van de 
lastendruk mag niettemin slechts het uiterste middel 
zijn. Combinatie95 hanteert als uitgangspunt dat 
de gemeente efficiënt werkt en financiële middelen 
doeltreffend besteedt. Op alle gebieden – sociaal, 
economisch en ecologisch – moeten leefbaarheid en 
duurzaamheid leidend zijn.   
Wijken en kernen verdienen meer zeggenschap over 
geld dat voor hen bedoeld is, naast de specifieke
wijkbudgetten. Samenwerking moet efficiënt zijn en 
mag nooit leiden tot een bestuur dat verder van haar 
inwoners komt te staan. Er moet snellere actie en 
reactie zijn bij vragen en problemen van inwoners. 
Ook moeten er geen onnodige regels zijn. Waar toch 
regels nodig zijn, moet beter worden gehandhaafd. 



Tot de kern

Boxtel: Diversiteit

• Verzeker elke wijk van een kloppend hart, met ten minste één ontmoetingsplek;
• Knap delen van Oost op om de leefbaarheid te behouden; 
• Grijp Boxtel Binnen de Bruggen aan voor het ontwikkelen van een sterk centrum;
• Autovrije markt, meer groen, zichtbare cultuurhistorie, aantrekkelijke winkels, 
 gezellige horeca, activiteiten.

Liempde: Actief

• Realiseer snel de ca. 200 geplande woningen en pak volgende bouwlocatie op;
• Omarm en steun de organisatiekracht van het dorp; 
• Faciliteer en ondersteun plannen voor betere leefbaarheid en lokale economie;
• Bestrijd vrachtverkeer door de bebouwde kom.

Esch: Nieuwe toekomst, zelfde identiteit

• Behoud de sociale identiteit met dorpshuis en basisschool;
• Faciliteer en ondersteun plannen voor betere leefbaarheid en lokale economie;
• Onderzoek de kansen van een nieuwe bouwlocatie naast Reigerskant;
• Neem maatregelen tegen doorgaand (vracht)verkeer.  

Lennisheuvel: Verbinden

• Maak vaart met plan ‘Achter Den Eijngel’ en zoek nieuwe bouwlocatie;
• Vergroen Armehoefstraat en Mijlstraat en richt die verkeersremmend in;
• Maak een veilige fietsverbinding bij rotonde Boseind;
• Ga verkeers- en stankoverlast van bedrijven tegen en pas ontwikkelingen op 
 Ladonk en Vorst verkeersmatig en met ruim groen in.


