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Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief ; Nieuws van de fractie. In onze
rubriek Kennis maken met… komt deze maand Peter de
Waard aan het woord. Verder wat nieuws van het
bestuur. Artikeltjes,meningen en vragen kun je sturen
naar info@groendrimmelen.nl

Kennismaken met… Peter de Waard.
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid.

Domien verraste mij met het stokje wat betekent
een stukje in de rubriek “kennismaken met ……”
en hij noemde mij aan het eind van zijn stukje
De Fractie in actie
een man van goede zetten. Tot op de dag van
De maand maart heeft eigenlijk volledig in het
vandaag bezoek ik inderdaad met regelmaat de
teken van de kerntakendiscussie gestaan, In
Madese schaakclub ’t Paardje echter het briljante
enkele sessies heeft de steunfractie de inzet voor
schaakspel heb ik ( nog ) niet kunnen laten zien,
Groen Drimmelen bepaald. Dat dit een hele klus is
of dat ooit zal gebeuren is maar zeer de vraag.
geweest mag duidelijk zijn. Jürgen en Ricus willen
De gemeente politiek is soms net als schaken, je
daarom alle steunfractieleden bedanken voor de
tracht een aantal zetten vooruit te denken en toch
tijd en energie die ook zij hebben gestoken in
wordt je verrast. Als voorzitter van de afdeling
deze lastige klus. Op 16 maart
D66 Made en omgeving heb ik
OP DE AGENDA
was er een inspraakavond waar
dat aan den lijve ondervonden
de fractie naar de inbreng van
tijdens coalitieonderhandelingen
een aantal verenigingen en
hoewel we wel een aantal
organisaties heeft geluisterd.
13 April
periodes hebben deelgenomen
Veel nieuws hebben we daarbij
aan een coalitie en wethouders
Algemene
niet gehoord. Wij hebben onze
hebben geleverd. In 1976 ben ik
Ledenvergadering in
inzet bepaald, met onze visie
met Erna in Made komen wonen
Plexat te Wagenberg
voor ogen en hebben dit in
en onze toenmalige buurman was
De uitnodiging met
eerste instantie binnen de
een broer van Cor van Meel die
coalitie besproken. In april zal in
ik daar ontmoette en deze was
agenda volgt.
twee sessies (14 en 21 april) het
toen secretaris van de
opiniërende debat plaatsvinden.
plaatselijke afdeling van D66 .
14 en 21 april zijn de
Iedereen is uiteraard van harte
Het gevolg was dat ik de
opinierondes voor de
welkom deze debatten te volgen.
vergaderingen ging bezoeken ,
KERNTAKEN DISCUSSIE
Jürgen en Ricus zijn op 19 maart
vervolgens ben ik een tiental
28 april is de
te gast geweest bij de WRT, om
jaren voorzitter geweest en ook
raadsvergadering m.b.t. de
te spreken over duurzame
nog een periode burgerlid van
KERNTAKEN DISCUSSIE
energie en de wijze waarop de
een raadscommissie, wat destijds
gemeente Drimmelen daar mee
nieuw was om als niet raadslid in
om zou moeten gaan. Verder
een commissie te zitten. In die tijd
hebben wij deze middag, samen
was het gebruikelijk in de Raad om
met nog een aantal leden, meegedaan aan de
vaak van alles onder elkaar te regelen en
zwerfvuilactie in de gemeente. We zijn in Made,
verfrissend was om te zien dat D66 vooral op een
Terheijden en Lage Zwaluwe zichtbaar aanwezig
open wijze , democratisch en pragmatisch
geweest. Ricus heeft op 15 maart de regionale
gemeentepolitiek voerde wat vooral was te
raadsleden bijeenkomst over de nieuw op te
danken aan onze raadsleden in die tijd ( Cor van
stellen strategische agenda voor West-Brabant
Meel , Domien van den Berg en toen al Marijke
bijgewoond. Jürgen heeft zich met andere
Vos) De gemeentelijke herindeling diende zich aan
raadsleden gebogen over de onderzoeksopdracht
en D66 zocht toenadering tot de VP ( of andersom
over Biesbosch Marina en als lid van de
, dat weet ik niet meer) waarbij ik samen met Ton
Gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft hij
Houben en Johan van Oosterbosch , Cor van Meel
zich ook bezig gehouden met het onderzoek naar
en anderen de federatie GROEN DRIMMELEN
de grote projecten. Tenslotte is Ricus bezig om in
hebben opgericht welke partij tot op heden
het kader van de maatschappelijke stage vier
springlevend is wat is te danken aan onze
scholieren van het Dongemond College te
raadsleden die al die jaren actief zijn geweest en
begeleiden bij het opzetten van een feestavond
aan onze wethouder en natuurlijk niet te vergeten
voor jongeren tot en met 15 jaar. Namens de
onze bestuursleden en leden.
fractie, Ricus Tiekstra
Na mijn voorzitterschap van D66 ben ik ook actief
geweest als bestuurslid van de basis educatie in
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
Made en latere diverse Colleges in Breda wat later
jurest@xs4all.nl
het ROC is geworden. De afgelopen 10 jaar ben ik
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl
voorzitter geweest van de cliëntenraad van de
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Koninklijke Visio , een landelijke instelling voor
mensen met een visuele en/of een meervoudige
beperking met vestigingen in het hele land.
De meesten zullen mij wel kennen van de
organisatie van de lijst samenstelling rondom de
verkiezingen waarbij ik lid was van de
verkiezingscommissie, dit hoop ik trouwens nog
vaak te mogen doen want dat betekent dat
GROEN DRIMMELEN actief aan de weg timmert en
zorgt dat onze blauwgroene gemeente goed wordt
bestuurd. Van een afstand volg ik nu de gemeente
politiek en wat mij de laatste 6,7 jaren heeft
verbaasd is toch dat de kiezer een kort geheugen
heeft en een partij ( ik doel hier op LHB ) die de
vorige periode welhaast de gemeente
onbestuurbaar heeft gemaakt met de laatste
verkiezingen weer gewoon met een aantal zetels
in de Raad is gekomen, waar ik maar mee wil
zeggen dat het iedere keer met de verkiezingen
keihard werken is om weer in de raad te komen.
Tot slot wil ik wel eens onze raadsleden Jürgen en
Ricus en de wethouder Marijke complimenteren
met het vele werk wat zij verzetten.
Een medelid van de verkiezingscommissie is Ad
van Oosterhout en daarom geef ik het stokje aan
hem door. Met groet en tot ziens, Peter de Waard.
Het Bestuur vol vuur

De eerste ledenactiviteit is op 19 maart geweest.
9 Groen Drimmelenaren gingen op pad om de
gemeente te kuisen, met de zwerfvuilactie. Ricus,
Hans van Dongen en Cor van Meel waren in Made,
Marieke van Aard was met Joke Haaze in
Terheijden en Johan de Bruijn, Carla Rutgers en
Diana Smits in Lage Zwaluwe. De focus lag dit
jaar op de schoolroutes. Wij waren als politieke
partij het best vertegenwoordigd bij deze actie.
Het bestuur heeft vergaderd op 8 maart de
notulen kunt u op de website
www.groendrimmelen.nl vinden.
De datum voor de ALV is vastgesteld op
woensdag 13 april , de uitnodiging en agenda
ontvang je zsm.
Let op er zijn wat data in het vergaderschema
gewijzigd. Wij proberen deze wijzigingen zo snel
mogelijk op onze website aan te passen.
Kijk ook eens op onze hyves;
http://groendrimmelen.hyves.nl/
Bestuur; Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl Anita van Gennip ,secretaris
0628206434 info@groendrimmelen.nl Marcel
Verlinde, penningmeester 0168-484657
marcel.verlinde@xs4all.nl Bestuursleden:Marieke
van Aard, Jos Engelen

VERGADERSCHEMA 2011 T/M APRIL
Vergaderschema 2011
Steunfractie/inforonde/presidium/opinieronden/Raad
maand
Presidium (= woensdag aanvang 19.30u) (t.b.v. raad,
informatie- en opinierondes)

feb
9/2

mrt
2/3

apr
6/4

mei
27/4

jun
31/5

jun

steunfractie raad

15/2

10/3

12/4

coalitieoverleg

22/2

22/3

19/4

10/5

7/6

21/6

17/5

14/6

28/6

Reguliere raadsvergadering (aanvang 19.30u)

24/2

24/3

21/4

19/5

16/6

steunfractie info/opinieronde

1/3

29/3

26/4

24/5

21/6

Informatieronde (aanvang 19.30u)

3/3

31/3

26/5

23/6

16-3 l
inspraak

28-4
raad
KTD
12/5

1/6

vervalt

5/5

9/6

vervalt

Extra raadsvergadering

30/6

Toekomstvisie
Kerntakendiscussie

Opinieronde (aanvang 19.30u)

17/3

14/4
en
21/4
opinie
KTD
7/4

Vrije donderdag: vergaderen of bijeenkomsten op locatie
(optioneel in overleg met presidium)

10/3

14/4

Rekeningcommissie (voorafgaand aan een opinieronde)
18.00 uur

23.06

27-4 presidium ipv 4-5 ivm dodenherdenking en meivakantie 12-5 ipv 5-5 ivm bevrijdingsdag/dodenherdenking (is wel
tweede week meivakantie) wo. 1-6 ipv do 2-6 ivm Hemelvaart, presidium, nader in te plannen

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld

