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Van de redactie

Naast de zonneweides hebben we ook het
beleidskader voor zonnepanelen voor eigen gebruik
vastgesteld. De fractie heeft al langer gepleit voor
meer mogelijkheden om op eigen grond voor eigen
gebruik zonnepanelen te mogen plaatsen, zeker als
er te weinig mogelijkheden zijn op gebouwen. Ook
in dit voorstel zijn goede afspraken opgenomen over
De redactie vindt het ook leuk reacties van de leden
de manier waarop deze
te ontvangen en roept leden op een artikeltje,
zonnepanelen mogen worden
tips en/of hun mening te geven via de
nieuwsbrief. Zij kunnen dit sturen naar
geplaatst. Er is een goede
info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
balans gevonden tussen de
welkom.
mogelijkheden om
zonnepanelen te plaatsen en
De Fractie in actie
andere ruimtelijke afwegingen.
Na de zomervakantie is de
Overlast is daardoor vrijwel
fractie weer vol goede moed
uitgesloten, terwijl we inwoners
van start gegaan. In de fractie
wel de mogelijkheid geven zelf
OP
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is Hans in de raadsvergadering
te zorgen voor een energie
van 11 oktober opgevolgd door
neutrale woning of duurzamer
De agenda voor de 2e helft van
Robert van de Corput. Nu we
bedrijf.
2018
staat
onderaan
de
weer een complete bezetting
Er is verder nog gesproken over
nieuwsbrief.
hebben, zullen we de komende
het beleidsplan verkeer en
periode gebruiken om Robert
vervoer. In het nieuwe beleid is
verder in te werken. Daarna
nu ook aandacht voor
kijken we naar de definitieve
duurzaamheid, zoals elektrische
bezetting en verdeling van
auto’s en fietsen. Verder is het
onderwerpen.
openbaar vervoer, het langzame
De eerste raadsvergaderingen
verkeer (voetgangers en
hebben we met name veel
fietsers) en veiligheid een
Zie
pagina
onder
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agenda
duurzame onderwerpen
prioriteit. Waarbij voor ons
meer
info.
behandeld, namelijk
veiligheid echter altijd voorop
zonnepanelen voor eigen
blijft staan. Een punt van
gebruik en zonneweides. Voor
discussie is nog wel de manier
onze partij hele belangrijke
waarop het openbaar vervoer in
onderwerpen. De
onze kleinere kernen op dit
raadsvergadering over de
moment is ingericht. Er zijn te
zonneweides was erg spannend.
weinig gebruikers van het OV in
Hoewel de noodzaak erg hoog
onze gemeente, om deze lijnen
is om over te stappen naar het
rendabel te houden. De
opwekken van zoveel mogelijk
vervoersmaatschappij en
duurzame energie, steken veel
gemeente zoeken naar goede
partijen nog hun kop in het
alternatieven, omdat zelfs
zand. Gelukkig is het voorstel
sommige buurtbussen zo’n lage
aangenomen en wordt er in
bezettingsgraad hebben dat ook
onze gemeente 150ha aan
hier iets mee moet gebeuren.
zonnevelden toegestaan. In
Tot slot hebben we de
onze gemeente is minimaal
najaarsnota behandeld. Voor
150ha nodig om voldoende
2018 wordt nog een positief
stroom op te wekken, omdat
resultaat verwacht, maar 2019
we simpelweg niet genoeg
en 2020 zien er op dit moment
daken hebben. Om ook de
iets minder positief uit. Bij de
natuur niet te zwaar te
begroting moet duidelijk worden
belasten, moet bij de aanleg
hoe we dat gaan oplossen, maar
ook gezorgd worden voor een
gezien de sterke positie van de gemeentelijke
landschappelijke kwaliteitsverbetering met een
financiën zal dat geen probleem worden. Verder laat
meerwaarde op het ecologische en landschappelijke
de najaarsnota geen onverwachte afwijkingen zien
vlak.
De eerste nieuwsbrief na de zomervakantie.
Inmiddels zijn er weer de nodige zaken gepasseerd en de
nodige zaken in voorbereiding. Noteer in ieder geval de
dinsdag 27 november voor de Algemene Ledenvergadering
met aansluitend een themavond over Natuur en Recreatie.
Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Het kan een leuke
interessante avond worden.

3 NOVEMBER
2018 Nationale
Natuurwerkdag!

27 NOVEMBER
Algemene
Ledenvergadering
met aansluitend
thema Natuur /
Recreatie
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waar we als raad nog niet eerder van op de hoogte
waren gesteld. Natuurlijk zijn er dossiers die nog
wat extra aandacht vragen, maar het college is daar
druk mee bezig.
Namens de fractie,
Miriam Tiekstra en Leo Mol.
Bestuur vol vuur
In de zomermaanden heeft het bestuur zich
gebogen over de vraag hoe raadsleden van een
partij als Groen Drimmelen het beste uit de verf
zouden kunnen komen. Over welke eigenschappen
zouden ze eigenlijk moeten beschikken. Daar is een
profiel uit gekomen, waar we met de huidige
fractieleden en mogelijk toekomstige fractieleden
over willen gaan spreken. We hebben een set van
competenties benoemd en daar verschillende
niveaus aan gekoppeld. Samen met de fractieleden
willen we kijken over welke competenties zij al
beschikken en aan welke competenties zij willen
werken. Het bestuur hoopt dat de binnen de fractie
alle competenties voldoende zijn ontwikkeld, zodat
de kracht van het ene raadslid, kan worden benut
om een minder sterk ontwikkelde competentie bij
een ander fractielid wordt opgevangen. Op die
manier zou de fractie zich binnen onze
gemeenteraad nog beter kunnen onderscheiden.
Bovendien kan aan de hand van de set van
competenties worden gewerkt aan de persoonlijke
ontwikkeling van onze raadsleden en wordt het

raadlidmaatschap aantrekkelijker voor een ieder.
Het wordt daardoor namelijk niet alleen een functie
die alleen maar tijdrovend is, maar het maakt je ook
een completer mens. Ik zou bijna zeggen: ‘Hoe leuk
is dat?’
Ook voor de wethouders functie hebben we een
profiel samengesteld, waarmee we met Jürgen in
gesprek gaan. We gaan hierover met hem spreken,
om zodoende een goed oordeel over de wijze
waarop hij zijn rol invult te kunnen geven.
Daarnaast wil het bestuur samen met de prcommissie uitwerking geven aan een programma
waarmee we onze partij de komende jaren beter
zichtbaar in de kernen kunnen maken.
Tenslotte minder leuk nieuws. Anita heeft te kennen
gegeven, i.v.m. haar gezondheid, bij de komende
ledenvergadering te willen terugtreden. We zoeken
dus een bestuurslid die haar rol binnen het bestuur
met verve kan en wil overnemen. Wie wil als
verbindende factor tussen bestuur en pr-commissie
optreden en zorgen voor de nieuwsbrief en de
website. Als je daartoe bereid bent, meldt je dan bij
Guus of Ricus. Wil je weten wat Anita zoal doet, zij
is altijd bereid om je dat te vertellen.
Ricus Tiekstra
Voorzitter

Vergaderschema raad en andere activiteiten 2018

September:
Di. 04-09-2018
Do. 13-09-2018
Di. 18-09-2018
Do. 20-09-2018
Do. 27-09-2018
Oktober:

Steunfractie Raadsvergadering
Raadsvergadering
Steunfractie informatieronde en opinieronde
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.
Do.
Do.
Di.

Opinieronde
BEGROTING
Raadsvergadering
Steunfractie informatieronde en opinieronde

01-11-2018
08-11-2018
15-11-2018
20-11-2018
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Do. 22-11-2018
Di 27-11-2018
Do. 29-11-2018
December:
Di. 04-12-2018
Do. 13-12-2018

Informatieronde
Algemene Ledenvergadering met thema avond Natuur versus
Recreatie
Opinieronde
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

3 NOVEMBER 2018 Nationale Natuurwerkdag!!
De MNV doet natuurlijk weer mee.
We gaan knotten in de griend van het waterschap ‘aan de voet van de oude zeedijk’.
De oude dijk dwars op de hamse weg (1e stuk vanaf Made gezien)
Als je ook deze keer ons wilt komen helpen meld je dan aan via de site www.natuurwerkdag.nl
Klik op het kaartje van Nederland op de provincie Brabant of op het woord zoeken.
Vul de postcode 4924 in .
Je ziet het kaartje verschijnen met de Biesbosch in beeld.
Klik op het bolletje waar de pijl naartoe wijst….onze locatie ‘Áan de voet van de oude zeedijk.’
Je komt nu op de pagina waar je je aan kunt melden voor de MNV locatie!!!
We zien je graag op 3 november!!! Meld je aan!
Groet Arjen

Je komt nu op de pagina waar je je aan kunt melden voor de MNV locatie!!!
We zien je graag op 3 november!!! Meld je aan!
Groet Arjen en Ankie
Madese Natuur Vrienden

