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Van de redactie
Deze 100ste nieuwsbrief is
geheel gewijd aan de
Gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018

De redactie vindt het ook leuk reacties van de
leden te ontvangen en roept leden op een
artikeltje, tips en/of hun mening te geven via de
nieuwsbrief. Zij kunnen dit sturen naar
info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier

Nieuwsbrief
nummer 100
Campagnenieuws

welkom.

VAN DE CAMPAGNE
COMMISSIE
De laatste loodjes voordat 21
maart aanbreekt.
Met een overvolle agenda de
komende weken met veel
debatten en bijeenkomsten,
wordt het een ware slijtageslag
voor iedereen.
Politieke dag Dongemond
College in Raamsdonksveer

OP DE AGENDA
Noteer de volgende datum in
jullie agenda:


6 maart Debat
Duurzaamheidscafé
in de Mayboom aanvang 20.00 uur





8 maart 19.30 uur laatste
raadsvergadering in huidige
samenstelling
10 maart CAMPAGNEDAG
IN WAGENBERG-LAGE
ZWALUWE EN HOOGE
ZWALUWE
AANVANG 9.30 UUR



Afgelopen vrijdag 2 maart waren
Jürgen Leo en Anita te gast op
het Dongemond College. Daar
was van 9.45 tot 16.00 uur een
politieke dag georganiseerd voor
de leerlingen van HAVO4 en
VWO4. Jürgen heeft 10x 20
minuten aan de leerlingen
verteld wat politiek en de
gemeenteraad in houdt. Wat
doet een raadslid? Hoe bepaal jij
op wie je gaat stemmen en
welke onderwerpen vinden jullie
belangrijk? Bezorgdheid over de
verkeersveiligheid kwam in alle
groepen aan de orde. Met een
fietslampje van Groen
Drimmelen (en sommigen met
ons verkort programma)
verlieten de leerlingen het
lokaal.
Een ontzettend leuke dag met
afsluitend een kort debatje waar
op stellingen, die de leerlingen
gemaakt hadden , gereageerd

11 maart Spraakvermaak
Politieke Kwis in Café Ons Thuis
Terheijden aanvang 14.30 uur



14 maart FNV Debat
in de Korenbeurs Made aanvang
19.30 uur



17 MAART CAMPAGNEDAG
IN DRIMMELEN
TERHEIJDEN EN MADE
AANVANG 9.30 UUR



18 maart verkiezingsdebat
ROS in de Korenbeurs Made
15.00- 16.30 uur



20 maart Verkiezingsdebat
Omroep Drimmelen in het
gemeentehuis19.30-21.15 uur

21 maart 7.30 – 21.00 uur
Gemeenteraadsverkiezingen
24 maart Zwerfvuilactie
Aanmelden bij
info@groendrimmelen.nl

moest worden en uitleg
gegeven werd waarom je dat
vond. Afsluitend werd er
gestemd door de leerlingen
waar wij na de VVD als 2e partij
uit de bus kwamen. Een
hoopgevend resultaat voor de
toekomst.
Debatten
Het eerste debat zit er al op. Op
27 februari waren Jürgen en
Leo te gast bij de ZLTO en
hebben gedebatteerd met de
andere lijsttrekkers. Jürgen
heeft onze standpunten goed
naar voren gebracht.
Op 6,14, 18 en 20 maart zijn er
nog meer debatten.
6 maart bij Duurzaam
Drimmelen
14 maart bij het FNV
18 maart is het tv debat van
ROS
20 maart het tv debat van
SLOD
De campagnecommissie en
natuurlijk onze lijsttrekker
Jürgen Vissers stellen de
aanwezigheid van onze leden
erg op prijs bij deze debatten.
Om Jürgen te ondersteunen en
te laten zien dat wij, als leden,
achter onze lijsttrekker staan!
Dus wij hopen dat jullie, onze
leden, of een aantal van jullie
aanwezig kunnen/willen zijn bij
een of meerdere debatten.
Campagnedagen
Op 10 maart is onze 1e
campagnedag in Wagenberg,
Lage Zwaluwe en Hooge
Zwaluwe.
De 2e campagnedag is 17 maart
en zijn we in Drimmelen,
Terheijden en Made.
Als het goed is hebben jullie
inmiddels een mail ontvangen
met het verzoek om mee te
doen aan deze dag. Een aantal
van jullie hebben hier al heel
spontaan op gereageerd. De
definitieve programma’s van
deze dagen worden op dit

NIEUWSBRIEF
www.groendrimmelen.nl

GEWOON DOEN
e-mail: info@groendrimmelen.nl
Redactie: Vaartkant 16, 4924 BK Drimmelen

nr 100, januari februari 2018

______________________________________________________
moment uitgewerkt en de info zal z.s.m. naar de
deelnemers worden gemaild of doorgebeld.
De aanvang is om 9.30 uur en het is ook mogelijk
om een dagdeel mee te gaan b.v. alleen in de plaats
waar je woont. Herkenbaarheid van mensen is een
duidelijk voordeel bij gemeenteraadsverkiezingen.
Het is de bedoeling op deze dagen
zoveel mogelijk contact te hebben met de inwoners
van de diverse kernen, ons programma in het kort
uit te delen en samen een leuke dag te hebben.
Twijfel niet en stuur je aanmelding naar
info@groendrimmelen.nl
Spraakvermaak
Op 11 maart is er Spraakvermaak; hier mag Jürgen
een pitch doen van 1 minuut en neemt hij deel aan
de Kwis. Een mooie gelegenheid om onze
speerpunten nog een keer in het licht te zetten.
21 maart de verkiezingen
Vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur kunnen we stemmen
en dan begint het tellen……..
In het gemeentehuis kunnen we samen op de
uitslag wachten. Iedereen die hierbij wil zijn is w

24 maart Zwerfvuildagen
Onder het mom de campagne voor 2022 begint na
21 maart willen we graag met een Groen Drimmelen
ploeg op stap voor de zwerfvuilactie. VOOR 14
maart aanmelden via info@groendrimmelen.nl
TOT SLOT

Maak reclame voor onze partij!!!
Via een poster voor je raam, via mail, facebook
,twitter en mondeling.

Zo zorgen we met z’n allen dat we van
3 naar 4 of 5 zetels groeien
Bij voorbaat dank voor jullie steun en
betrokkenheid!!

Hebben jullie nog vragen opmerkingen of
suggesties mail die naar
info@groendrimmelen.nl .
Met vriendelijke groet,
Anita van Gennip
Mede namens Robert van de Corput, Gerry Jansen,
Dim Jansen, Hans Kuijpers en Marieke van Aard

welkom. Via de mail informeren wij jullie nog hoe
laat het gemeentehuis open gaat. Waarschijnlijk zo
rond 22.00 uur
Vergaderschema raad en andere activiteiten 2018
Maart:
Di.

06-03-2018

Politiek Cafe Duurzaam Drimmelen in de Mayboom inloop v.a 19.30 uur

Do. 08-03-2018

RAADSVERGADERING laatste voor de verkiezingen

Za. 10-03-2018

CAMPAGNEDAG IN WAGENBERG, LAGE ZWALUWE EN HOOGE ZWALUWE

Zo. 11-03-2018

Spraakvermaak met o.a kwizz met de lijsttrekkers Café ons Thuis Terheijden

Wo. 14-03-2018

DEBAT FNV in Hotel de Korenbeurs Made zaal open 19.00 uur aanvang 19.30 uur
sluiting 22.00 uur

Za. 17-03-2018

CAMPAGNEDAG IN DRIMMELEN, TERHEIJDEN EN MADE

Zo. 18-03-2018

DEBAT ROS-D in Hotel de Korenbeurs Made aanvang 15.00 uur zaal open va.
14.00 uur

Di.

DEBAT SLOD omroep Drimmelen in het gemeentehuis van 19.30-21.15 uur

20-03-2018

Wo. 21-03-2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN van 7.30 tot 21.00 uur

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld . Op onze website
staat de agenda . Hierin worden ook steeds de laatste wijzigingen op gezet klik hiervoor op de onderstaande link
http://www.groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=6

