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Van de redactie
De laatste nieuwsbrief van 2011
alweer. Het was politiek een
hectisch jaar met name door de
Kerntakendiscussie. Maar ook een
leuk jaar met weer een gezellige
ledendag en een leuke thema
avond over Duurzaamheid. De
redactie wil alle leden gezellige
Kerstdagen wensen en een goed
begin van het Nieuwe jaar 2012.
Waarin zonder twijfel weer de
nodige politieke uitdagingen zullen
komen.
Leden die graag een artikeltje
en/of hun mening willen geven via
de nieuwsbrief kunnen dit sturen
naar info@groendrimmelen.nl .
Ook vragen zijn hier welkom.

FRACTIE IN ACTIE
De afgelopen periode is het
fractiewerk vooral op de
schouders van Jürgen
neergekomen. Door zijn
werkzaam,heden voor de
gemeente Moerdijk heeft Ricus
nogal wat bijeenkomsten
moeten laten lopen. Erg
vervelend en hopelijk lukt het
Ricus om zijn werkzaamheden
voor de fractie weer volledig
op te pakken.
In de afgelopen periode heeft
de fractie zich vooral bezig
gehouden met zaken rond de
begroting en de uitwerking van
de besluiten die in het voorjaar
rond de kerntakendiscussie
hebben plaatsgevonden.
Bij de begrotingsbehandeling
heeft Jürgen een motie
ingediend die de maandelijkse
papierberg die raads- en
burgerleden over zich
uitgestort krijgen moet
vervangen. Door over te gaan
tot digitalisering van de
vergaderingen kan deze
hoeveelheid tot een minimum
worden teruggebracht. De
motie werd unaniem
aangenomen. Vanuit de
afvalstoffenheffing krijgen de
inwoners eenmalig geld terug
via zowel het vastrecht als de
variabele tarieven. De inzet
om te komen tot eerlijke

tariefsopbouw in de
afvalstoffenheffing heeft succes
gehad. In de nieuwe
tariefsopbouw wordt het
Nieuwjaarsreceptie
verschil tussen GFT afval en
vrijdag 6 januari 2012
restafval zodanig vastgesteld
aanvang 20.00 uur
dat het voor iedereen veel
Locatie Café Diepstraten
gunstiger is om geen GFT afval
Biesboschweg 6
meer bij het restafval te doen.
4924 BB Drimmelen
Momenteel loopt een
Telefoon: 0162-682385
belangrijke discussie rond het
onderzoek naar de exploitatie
Wij hopen dat u allen
van de zwembaden in de
Fijne Kerstdagen heeft gehad
gemeente. Vooral de
exploitatie van het Puzzelbad is
een onderwerp dat onze fractie
bezighoudt. Het zal er vooral
om gaan of men in Terheijden
voldoende menskracht
gemobiliseerd krijgt om het
bad met voldoende vrijwilligers
open te houden.
Ricus heeft in de tijd die hij
had de fractie
vertegenwoordigd bij de
herdenking van 20 jaar
De mooiste kerstboom staat toch gewoon buiten
stedenband met Kozmin.
Jürgen is op bezoek geweest
Een gezellige afsluiting
bij Cor Knoop van de lokale
van 2011
omroep Drimmelen, om het
programma „muziek en politiek‟
op te luisteren. Er is verder
regelmatig contact geweest
met inwoners over allerlei
actuele zaken. Ricus heeft naar
aanleiding van zijn inbreng in
de opinieraad een gesprek
gehad met de
vertegenwoordiger van N.V.
Sportfondsen over de wijze
en een goed begin van
waarop Sportfondsen
2012
tegenwoordig omgaat met de
accommodaties die zij
exploiteren.
Verder is er via e-mail weer
het nodige contact geweest
met inwoners van onze
gemeente, o.a. over het besluit
van de gemeenteraad om
minima vrij te stellen van
hondenbelasting, over de
aanpassing van komgrenzen in
Wagenberg en over de helaas
niet door de gemeenteraad
ondersteunde motie over de
ondergrondse kernopslag in West
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Brabant en over de kansen voor de eventuele
exploitatie van het Puzzelbad. Jürgen en Ricus
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl
Kennismaken met… Gerry Jansen.
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid. Carla
Rutgers draagt de pen over aan Gerry Jansen:

Sinds 1989 woon ik samen met Dim in Terheijden.
In het dagelijks leven ben ik parttime secretaresse
bij SOVAK in Terheijden.
Wonen en werken in Terheijden betekent voor mij
betrokkenheid bij het dorp Terheijden. Met de
bouw van de nieuwe Zonzeelschool kwam ik met
de politiek in aanraking middels de Werkgroep
Oranjeplein. Hierdoor werd mijn politieke
interesse, die ik al van huis uit heb meegekregen,
gewekt. Ik werd lid van Groen Drimmelen en ben
sindsdien actief.
Groen Drimmelen staat voor een leefbare
samenleving, gezamenlijke verantwoordelijkheid
en een steentje bijdragen aan duurzaamheid,
samenwerking en verdraagzaamheid.
Groen Drimmelen staat voor een open manier van
met elkaar omgaan en aandacht voor ieders
inbreng en respect voor ieders mening en een
partij met visie. Deze aspecten spreken mij aan.
Bovendien is er in Terheijden veel kritiek op de
„Madese‟ politiek en wordt er veel geklaagd. Om
echt iets voor Terheijden te betekenen zul je zelf
iets moeten doen om dit te veranderen. Dit motto
probeer ik ook onder alle Terheijdenaren te
verkondigen. Op dit moment staan de
gemeentelijke financiën onder druk. De afgelopen
periode hebben we daarover veel met elkaar
gediscussieerd in de fractievergaderingen over
alle gemeenschappelijke voorzieningen, waarop
bezuinigd moet worden. Het is een voorrecht om
hierover mee te kunnen denken en te zoeken naar
oplossingen. De gemeente Drimmelen zou mijns
inziens een actievere rol kunnen spelen bij het
verduurzamen. Daar moeten wij ons als partij
Groen Drimmelen in onderscheiden. Groen
Drimmelen staat tenslotte voor de belangen van
ook de volgende generaties.
Ik zou de pen graag door willen geven aan Leo
Mol.
Het Bestuur vol vuur

Terugblik op 2011 vanuit het bestuur:
Activiteiten: Het jaar 2011 zijn we uitbundig
begonnen met een Nieuwjaarsreceptie op vrijdag
7 januari in café Het Tapperijke in Made.
Ongeveer 25 leden waren present en dat mag een
goede opkomst genoemd worden. Zeker gezien

het feit dat er op de eerste vrijdag na Nieuwjaar
veel meer nieuwjaarsrecepties zijn en mensen dus
moeten kiezen. In ieder geval mag ik spreken van
een geslaagde avond. Tijdens deze receptie waren
we ons allemaal bewust van de toen al begonnen
Kerntakendiscussie, die uit zou gaan monden in
een flinke bezuinigingsronde. Achteraf kunnen we
stellen dat deze discussie, zeker door onze
fractieleden Jürgen en Ricus, binnen de kaders die
we opgelegd krijgen door de landelijke overheid
op een goede manier gevoerd is. Een week later
hadden we als bestuur weer de eerste
bestuursvergadering van het jaar (12 januari) om
in ieder geval alvast de Algemene
Ledenvergadering in het voorjaar te plannen.
Deze ALV is gehouden op 13 april 2011 in Plexat
te Wagenberg. Die avond waren er twee zeer
interessante presentaties:Ingrid Rompa heeft een
korte presentatie gegeven over stichting
Homeplan, waaraan Groen Drimmelen in 2010
een donatie heeft gedaan. Denise v.d Hoof en
Guido Annaert hebben uitleg gegeven over de
stichting Bantan Woro. De stichting bouwt
ambachtsscholen in Senegal, zodat jongeren hun
diploma kunnen halen en uit de problemen
(kunnen) blijven. De leden hebben die avond
besloten om deze stichting € 150,- subsidie te
geven. Leuk om te vermelden is dat Guido enige
weken later ook lid geworden is van Groen
Drimmelen. Een geweldig voorbeeld van een winwin situatie!!!Het bestuur heeft afgelopen jaar ook
onze Groen Drimmelen website kunnen
verbeteren met een leden afdeling en alle
nieuwsbrieven. Tevens zijn er voor alle
fractieleden en bestuur “eigen” Groen Drimmelen
email adressen aangemaakt. Dit in het kader van
professionalisering. Ook is het PR-plan weer uit de
kast gehaald om deze te verbeteren en alvast een
voorzet te nemen voor de verkiezingscampagne in
2014. Dit is over een dikke twee jaar en het kan
geen kwaad om alvast een strategie te gaan
bedenken. In Juni hebben we vol frisse moed alles
voorbereid om met een stand op de Traaierie van
19 Juni te staan. Op de ochtend zelf heeft onze
voorzitter de zaak afgeblazen vanwege de zeer
slechte weersverwachting (zware wind en regen).
Jammer van de voorbereidingen echter gelukkig
hebben wij mensen nog steeds niet alles onder
controle en zeker het weer niet!!!Op 29 oktober
hebben we ons “club uitstapje” gedaan in
Dordrecht. We zijn op Beverjacht geweest vanuit
het Biesbosch centrum in Dordrecht. Een hele
mooie locatie en hele goede en gezellige gidsen.
Ondanks het feit dat we geen enkele bever
hebben gezien was het een zeer geslaagde
middag en avond. Ook in Dordrecht hebben ze het
Biesbosch centrum goed voor elkaar.
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Bestuur; Afgelopen voorjaar hebben we wat
wisselingen in het bestuur gehad. Marieke van
Aard is verhuisd naar Breda en heeft aangegeven
dat ze om deze reden haar bestuurstaak als 2e
secretaris wil beëindigen. In juni kreeg heeft onze
secretaris Anita te horen dat na 15 jaar weer een
tumor in haar borst was gevonden. Ondanks
redelijk zware chemokuren is Anita al die tijd de
nieuwsbrief blijven maken en zo veel mogelijk van
haar taken blijven doen en heeft ook nog diverse
bijeenkomsten bezocht. Anita is inmiddels weer
herstellende van alle kuren. Marieke is vanwege
de ziekte van Anita haar taken blijven
voortzetten, waarvoor het bestuur haar veel dank
verschuldigd is. Tegelijkertijd heeft Diana Smits
haar nieuwe taak als 2e secretaris opgepakt en
Anita, Marieke en Diana hebben de laatste
maanden veel en prettig samen gewerkt. Als
voorzitter kan ik niet anders zeggen dat ik blij ben
met de inzet van de dames en wij willen hen
danken voor inzet in dit moeilijke jaar. Ook
Bestuurlid Jos Engelen is na een ziekteperiode van
meer dan een jaar, weer herstellende en de
laatste maanden weer actief aan het worden als
bestuurslid en steunfractie lid. Jos de
voorbereidingen van onze laatste leden
vergadering en thema avond uitstekend opgepakt
en de “Duurzaamheid”avond van 23 november
was een groot succes.
Voor het eerst hadden we als Groen Drimmelen
een ledenvergadering in Lage Zwaluwe in “de
Witte Zwaan” . Dankzij Jos, Diana en Ricus als
discussie leider en natuurlijk de drie gastsprekers
is de avond een groot succes geworden. Het
verslag van de avond is te lezen op onze website.
Daar kunnen ook de presentaties bekeken
worden. Op 6 januari a.s. gaan we elkaar weer
zien op onze Nieuwjaarsreceptie in Drimmelen.

Zie bijgaand de uitnodiging. Ik wens alle leden
prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2012
(en verder) Johan de Bruijn namens het gehele
Bestuur van Groen Drimmelen.
Van onze leden:
Er zijn een aantal leuke sites en links
aangedragen door leden:
Hans Kuijpers wees de redactie op de interessante
website de schaduwkamer. Voor politiek
geïnteresseerde mensen is dit een leuke site om
aan mee te doen. Je kunt je kosteloos opgeven en
je krijgt een keurige vergelijking bij welke partij
jouw stemgedrag het beste past. Iedereen die wil
kan zich inschrijven.
http://panel.noties.nl/schaduwkamer/?home&PHP
SESSID=5kftpdq3molbfd604eonpdpmn0
Van Joke Haaze kreeg de redactie de
onderstaande link doorgemaild.
www.wecycle.nl/jekko . Een Jekko in huis
(verzamelbox voor batterijen, oude lampen ,
elektrische apparaten enz.) Ook zeker de moeite
waard om eens te bekijken.
Andere leuke websites mbt duurzaamheid zijn:
http://nudge.nl/
http://www.ikspringover.nl/
De links naar deze websites zijn ook te vinden op
de Groen Drimmelen website
www.groendrimmelen.nl onder het kopje
duurzaamheid.
Bestuur; Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl Anita van Gennip ,secretaris
0628206434 anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
Marcel Verlinde, penningmeester 0168-484657
marcel.verlinde@xs4all.nl Bestuursleden:Marieke
van Aard, Jos Engelen, Diana Smits (2e secretaris)
Website: www.groendrimmelen.nl
Hyves: http://groendrimmelen.hyves.nl

Vergaderschema december 2011 en 2012 eerst half jaar

Vergaderschema raad 2012

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Presidium (= woensdag aanvang 19.30u)
(t.b.v. raad, informatie- en opinierondes)
Steunfractie raad

7/12

11/1

8/2

7/3

4/4

9/5

6/6

13/12

17/1

14/2

13/3

10/4

15/5

12/6

Reguliere raadsvergadering (aanvang 19.30u)

22/12

26/1

23/2

22/3

19/4

24/5

21/6

3/1

31/1

28/2

27/3

24/4

29/5

5/1

2/2

1/3

29/3

26/4

31/5

12/1

9/2

8/3

5/4

3/5

7/6

19/1

16/2

15/3

12/4

10/5

Extra raadsvergadering
Steunfractie info en opinie
Informatieronde (aanvang 19.30u)
Opinieronde (aanvang 19.30u)
Vrije donderdag: vergaderen of bijeenkomsten op
locatie (optioneel in overleg met presidium)

19/6

28/6

Rekeningcommissie (voorafgaand aan een
opinieronde) 18.00 uur

14/6
23.06

Carnaval: 20 t/m 24 feb

Pasen: 8 en 9
april
meivakantie:
23 april t/m 4
mei
De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld
VAKANTIES EN FEESTDAGEN

jun

hemelvaart:
17 mei
Pinksteren:
27 en 28
mei
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UITNODIGING 2012

Nieuwjaarreceptie
Groen Drimmelen
Het Bestuur van Groen Drimmelen wil hierbij al haar leden en
hun partners uitnodigen voor de jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie. Wij hopen vele van onze leden te
ontmoeten.
De receptie wordt gehouden op
Vrijdag 6 januari 2012 aanvang 20.00 uur
Locatie Café Diepstraten
Biesboschweg 6
4924 BB Drimmelen
Telefoon: 0162-682385

Afmelden via e-mail info@groendrimmelen.nl of 06-38022714 (Diana Smits)

