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Van de redactie

De oppositie was daarbij positief kritisch, en ik
verwacht dat we de komende jaren als coalitie en
oppositie goed kunnen samenwerken door alle
gezamenlijke uitdagingen en doelen die we hebben.
De redactie vindt het ook leuk reacties van de leden
Alleen de CAB was als partij
te ontvangen en roept leden op een artikeltje,
tips en/of hun mening te geven via de
minder tevreden met het proces
nieuwsbrief. Zij kunnen dit sturen naar
van coalitievorming, en liet dat
info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
welkom.
tijdens deze vergadering ook
duidelijk blijken. We zullen
De Fractie in actie
moeten afwachten op welke
Na een drukke campagne
manier de samenwerking met
waarin we met veel
die partij zal uitpakken.
enthousiaste mensen
De afgelopen maanden hebben
OP DE AGENDA
ontzettend veel werk hebben
we al veel bestemmingsplannen
verzet, brak op 21 maart een
besproken in de raad. Er zijn
e
De agenda voor de 2 helft van
spannende tijd aan waarin de
nieuwbouwplannen besproken
2018 staat onderaan de
onderhandelaars van onze partij
voor Made, Hooge Zwaluwe en
nieuwsbrief.
goede zaken hebben gedaan:
Wagenberg. Het gaat om
we zijn weer onderdeel van de
bijvoorbeeld de verbouwing van
e
21 augustus is de 1 steunfractie
coalitie! Zoals gebruikelijk na
de Rabobank in Made tot
na de vakantie.
verkiezingen zijn er wat
koopappartementen, 11 nieuwe
verschuivingen in rollen
woningen in de Margrietstraat in
opgetreden. Met de nieuwe
Hooge Zwaluwe, 3 woningen en
fractie en burgerleden gaan we
Voor nu
11 appartementen in de
de komende vier jaar op de
Dorpsstraat in Wagenberg
iedereen die op
voor Groen Drimmelen
(voormalig terrein Van Alphen &
(VP/D66) gebruikelijke
Roest) en wat kleinere plannen
vakantie gaat een
inhoudelijke en constructieve
door perceelsplitsingen binnen
fijne vakantie en
manier zorgen dat we de
de bebouwde kom. Wij hebben
gemeente weer iets mooier,
bij de plannen aangegeven dat
voor degene die
duurzamer, groener,
huur in verschillende
thuis blijven een
biodiverser, socialer en
prijsklassen in onze kernen zeer
saamhoriger maken. Op een
belangrijk is, en dat we
hele
fijne
zomer!!
aantal dossiers is de afgelopen
verwachten dat er zo duurzaam
tijd de start daarvoor al
mogelijk wordt gebouwd.
gemaakt.
Nieuwe plannen zullen vanaf nu
In maart begon de nieuwe
‘gasloos’ moeten worden
raadsperiode met twee
opgeleverd, dus dat is een
vergaderingen waarin eerst
goede ontwikkeling.
afscheid werd genomen van
In de Bergsche Maas zal een
vertrekkende raadsleden, om
nieuw innamepompstation
twee dagen later de nieuwe
worden gebouwd, waardoor de
raad te installeren. Voor mij
drinkwatervoorziening
persoonlijk een moeilijk
betrouwbaar blijft. Wel zullen er
moment, omdat ik even geen
bouwwerkzaamheden in ons
raadslid meer zou zijn. Naast
deel van Biesbosch gaan
Jürgen hadden Miriam en Hans
plaatsvinden. De natuur zal na
het tijdens de verkiezingen
de werkzaamheden volledig
namelijk zo goed gedaan, dat
worden hersteld en minimaal
er voor mij op dat moment
worden teruggebracht in de
geen plaats meer was in onze fractie. Door de
oorspronkelijke staat. Wij hebben aangegeven dat
coalitievorming keerde ik gelukkig weer terug in de
de planning van de werkzaamheden rekening moet
raad.
houden met het Biesboschjaar 2021.
In de raadsvergadering van mei is het nieuwe
Opiniërend is gesproken over de plannen van een
coalitieakkoord door alle partijen besproken.
ondernemer in de buitenhaven van Lage Zwaluwe
De laatste nieuwsbrief voor het zomer reces met de
fractie in actie, de eerste indrukken van onze
wethouder en afsluitend bestuur vol vuur
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om het fietspontje te verplaatsen naar een nieuw
aan te leggen steiger, waarbij ook andere
recreatieve mogelijkheden ontstaan. Het plan past
goed in de visie die er ligt voor de haven van Lage
Zwaluwe en in de recreatieve en toeristische
uitgangspunten van de gemeente. Wat wel
belangrijk is, is de vraag op welke manier met het
bestaande groen, het wandelpad en de honden
uitlaatplaats wordt omgegaan en hoe omwonenden
worden betrokken. De plannen zijn echter nog in
zo’n vroeg stadium dat de vraag nu enkel was of het
naar mening van de raad zin heeft om de plannen
verder uit te laten werken. De opiniërende raad
heeft besloten dat dit zeker mag gebeuren en dat
we de uitgewerkte plannen op waarde zullen
beoordelen.
Er zijn nog veel meer punten besproken, zoals de
voortzetting van de starterslening, waar Groen
Drimmelen (VPD66) geen groot voorstander van is
aangezien er weinig gebruik van wordt gemaakt en
we als gemeente niet als taak hebben om
hypotheken te verstrekken. Er zal een proef met
zelfrijdend vervoer worden gestart, de nieuwe
havenverordening is opiniërend besproken, net als
het voorstel voor de aanpassingen voor hulp bij het
huishouden (HbH1). Door landelijke juridische
uitspraken, moeten we als gemeente Drimmelen
deze hulp op een andere manier gaan inrichten. Het
grootste verschil is dat het van een algemene
voorziening weer een maatwerkoplossing zal
worden, waarbij we als gemeente geen alfahulpen
meer mogen (laten) inhuren. Jammer, want in onze
gemeente waren de gebruikers en aanbieders van
HbH1 tevreden over de manier waarop dit was
geregeld.
De komende weken komen er nog veel grote
dossiers aan. Zo bespreken we onder andere de
jaarrekening 2017 en het accountantsverslag, de
voorjaarsnota en kadernota en de jaarstukken van
alle gemeenschappelijke regelingen nog. Daarna
hebben we gelukkig even een rustigere periode
tijdens de zomervakantie, zodat we daarna weer
met nieuwe energie kunnen beginnen aan de tweede
helft van 2018.
Namens de fractie,
Leo Mol.
Een kijkje in de keuken bij onze wethouder
Woensdagavond 9 mei 2018 ben ik geïnstalleerd als
wethouder namens Groen Drimmelen (VP/D66) in
het college van B&W. Een heel bijzondere avond,
een heel bijzonder moment. Met een volle publieke
tribune, in het bijzijn van mijn gezin en familie,
partijgenoten en (oud)-collega’s. Ik heb namens de
partij eerst het coalitieakkoord mogen verdedigen en

daarna vonden de officiële installaties plaats. Na de
installatie van de wethouders, is gelukkig Leo Mol
weer geïnstalleerd als raadslid. Een onmisbare
schakel in onze partij, één van de grote kartrekkers.
Ik ben heel blij dat hij terug is en als
fractievoorzitter in die hoedanigheid mijn opvolger in
de raad is. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat met
hetzelfde fanatisme invult!
De verkiezingen: een fantastische uitslag, die
aantoont dat we langzaam door blijven groeien;
onze beste uitslag ooit, iets om samen heel trots op
te zijn! Toch was het voor de partij zo direct na de
verkiezingen een pittige tijd. Twee gemotiveerde
mensen, met allebei hun eigen stijlen en sterke en
zwakke punten, hadden de ambitie om het
wethouderschap in te vullen namens Groen
Drimmelen (VP/D66). Het bestuur leek voor een
luxeprobleem te staan; in de praktijk was het
natuurlijk een keuze, die hoe dan ook voor één van
de twee verkeerd uit zou pakken. Ik wil het bestuur
en de leden bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen en ga er alles aan doen om onze idealen
en ideeën binnen het college en de raad met verve
in te brengen en te verdedigen.
Nadat duidelijk werd dat ik namens onze partij
zitting mocht gaan hebben in het college van B&W
en toen het er naar uitzag dat we de
coalitieonderhandelingen succesvol konden gaan
afronden, ging er meteen van alles door elkaar heen
lopen. Ik moest mijn baan snel opzeggen en kreeg
(per mail) meteen allerlei dossiers vanuit Drimmelen
op mijn bordje. Eigenlijk ben ik dus al een tijdje
voor 9 mei (datum installatie) begonnen met
“inwerken”. Gelukkig kreeg ik vanuit mijn werkgever
(gemeente Geertruidenberg) alle medewerking en
kon ik direct beginnen met het overdragen van mijn
werkzaamheden. In iets meer dan een week, was
daar mijn laatste werkdag. Een paar vrije dagen en
vanaf 9 mei echt vol aan de slag.
Nog voor de installatie ’s avonds, ben ik die dag ’s
ochtend samen met Hans naar een regionaal
jeugdzorgoverleg gegaan en die middag hebben we
als college het “constituerend beraad” gehouden.
Dat is zeg maar de oprichtingsvergadering, waarin
werkafspraken, portefeuilleverdeling etc. worden
besproken. En toen begon het echt! Waar je
normaal gesproken op een eerste werkdag bij een
“nieuwe baan” door je collega’s wordt meegenomen
en wegwijs wordt gemaakt, was het nu vooral zaak
om zelf mijn agenda te gaan bepalen. Gelukkig vult
die zich heel snel vanzelf met tientallen dossiers die
al lopen of gaan lopen. En gelukkig helpen alle
collega’s je vanaf het eerste moment in die dossiers
goed op weg.
Je hoort wel eens mensen praten over “een rijdende
trein, waar je opstapt”, nou dat is wel wat ik de
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eerste weken ervaren heb. Veel overleggen,
kennismaken, luisteren, vragen stellen, eerste
indrukken opdoen en ook heel veel lezen.
Tegelijkertijd wordt wel van je verwacht dat je je
snel een mening vormt over alles. Daar heb ik
gelukkig nooit zo veel moeite mee ;-).
De eerste anderhalve maand is werkelijk voorbij
gevolgen.
Met leuke publieke optredens zoals het uitreiken van
de prijzen op de scholensportdag in Made, het
uitreiken van de verkeersdiploma’s op de scholen in
Terheijden, de aftrap van de Wandelchallenge en
nog meer leuke en dankbare dingen!
Maar ook met goede inhoudelijke sessies en
discussies op dossiers als het armoedebeleid, het
gezondheidsbeleid, de toekomst van onze scholen,
windmolens, warmtenetwerk door Terheijden (TEC),
zonneweides, maar nog zo veel meer.
En met mijn eerste optreden in de raad, maar dan
als wethouder. Bodemkwaliteitskaarten; ik wist
vooraf niet eens dat het in mijn portefeuille zat. Een
mooi voorbeeld van hoe je samen met een
ambtenaar jezelf in korte tijd op een onderwerp
klaar kunt stomen! En in die eerste
raadsvergadering ook meteen de behandeling van
een motie over een subsidieaanvraag Pilot gasloze
wijken.
Al met al, ik ben heel enthousiast na de eerste
periode; ben er vol ingegaan; merk dat het nog veel
meer is dan ik me aan de voorkant had voorgesteld
(en dat ondanks 12 jaar raads- en 3 jaar ambtelijke
ervaring); maar bovenal, ik vind het ontzettend
leuk. Ik heb het gevoel dat ik van mijn hobby mijn
werk heb kunnen maken en dat gevoel ga ik zo lang
mogelijk vasthouden!
Nogmaals dank en de deur staat altijd open!
Groeten Jürgen

Bestuur vol vuur
We staan weer aan het begin van een nieuwe
periode van vier jaar. De afgelopen maanden rond
de verkiezingen hebben de nodige hectiek met zich
meegebracht. Een campagne die veel tijd en energie
vraagt. Vervolgens de coalitievorming waar veel tijd
in gaat zitten. Een aantal van onze leden hebben
daar vele uurtjes aan besteed. Op 8 juni hebben we
dat met een bedank avondje afgesloten. We waren
net als vier jaar daar voor weer bij Fred te gast en
het was mede dankzij het weer een gezellige
afsluiting van een drukke periode.
Stil zitten is er echter niet bij. De afgelopen
maanden hebben ons een aantal lessen geleerd. Het
bestuur gaat met die lessen aan de slag. In de
eerste plaats gaan we bezig met het nu al opstellen
van profielen voor de wethouderfunctie, de
kandidaat raadsleden, de kandidaat lijsttrekker. We
gaan ook een aantal processen rond de verkiezingen
onder de loep nemen.
Verder gaan we gesprekken met de verschillende
personen plannen, over hoe zij hun functies
vervullen en hoe zij denken dat in de toekomst te
gaan doen. We moeten ook denken aan de
opvolging op diverse functies in onze partij. Wat
verwachten we van de verschillende mensen en wat
heeft de partij de verschillende mensen te bieden.
Ook willen we met de campagnecommissie en de
fractie nadenken over de wijze waarop we de
komende jaren onze zichtbaarheid binnen de
gemeente kunnen verbeteren.
Kortom we gaan weer volop aan de slag om te
werken aan de toekomst van onze partij. We mogen
niet denken dat we er zijn, want in de lokale
democratie is het nooit klaar.
Na de zomervakantie gaan we daar volop mee aan
de slag. Voor iedereen: alvast een fijne vakantie en
tot komend najaar.
Ricus Tiekstra,
Voorzitter

Vergaderschema raad en andere activiteiten 2018

Juli:
Do. 05-07-2018
Vr. 06-07-2018
Augustus:

Extra raadsvergadering voorjaarsnota
ZOMERRECES VAN 6 JUNI TM 20 AUGUSTUS

Di. 21-08-2018
Do. 23-08-2018
Do. 30-08-2018
September:

Steunfractie informatieronde en opinieronde
Informatieronde
Opinieronde

Di. 04-09-2018
Do. 13-09-2018
Di. 18-09-2018

Steunfractie Raadsvergadering
Raadsvergadering
Steunfractie informatieronde en opinieronde
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Do. 20-09-2018
Do. 27-09-2018
Oktober:

Informatieronde
Opinieronde

Di. 02-10-2018
Do. 11-10-2018
Di. 23-10-2018
Do. 25-10-2018
Di. 30-10-2018
November:

Steunfractie Raadsvergadering
Raadsvergadering
Steunfractie informatieronde en opinieronde
Informatieronde
Steunfractie Raadsvergadering EN BEGROTING

Do. 01-11-2018
Do. 08-11-2018
Do. 15-11-2018
Di. 20-11-2018
Do. 22-11-2018
Do. 29-11-2018
December:

Opinieronde
BEGROTING
Raadsvergadering
Steunfractie informatieronde en opinieronde
Informatieronde
Opinieronde

Di. 04-12-2018
Do. 13-12-2018

Steunfractie Raadsvergadering
Raadsvergadering LAATSTE 2018

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

