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Van de redactie

onzeker zijn geworden! Onzeker over onze
baan, over ons pensioen,
over het voorbestaan van
allerlei voorzieningen;
onzeker over van alles en
nog wat en als een
doodzieke poes trekken we
ons terug in een veilig
hoekje om te wachten op
wat komen gaat.
Zo niet Groen Drimmelen.
Wij gaan in 2012 verder op
de ingeslagen weg. Wij
nemen binnen de
gemeenteraad onze
verantwoordelijkheid en
behartigen daarmee het
belang van onze inwoners op
de juiste manier.
ZWERFVUILDAG
Het komend jaar komen er
zie
bijgaande
informatiebrief
Fractie in Actie
nog
genoeg belangrijke zaken
een vooruitblik
voorbij.
Zo zal in het voorjaar
Het nieuwe jaar is weer
duidelijkheid
komen over het
begonnen. De fractie wenst alle leden van
voortbestaan
van
onze
zwembaden,
waarbij
Groen Drimmelen een heel gezond en
onze
fractie
zich
primair
zal
inzetten
op het
voorspoedig 2012. Voorspoediger in ieder
openhouden
van
de
baden.
Al
beseffen
wij
geval dan de voorspellers ons willen doen
dat
met
name
het
voortbestaan
van
het
geloven. Gitzwarte wolken hangen er volgens
Puzzelbad aan een heel dun zijden draadje
veel voorspellers boven Europa en dus ook
hangt. Als zich onvoldoende vrijwilligers
Nederland. Alle seinen lijken op rood te staan
aanmelden, is sluiting van het Puzzelbad
en mensen zijn somberder dan ooit. Toch als
bijna onontkoombaar. Verder zal dit jaar het
we om ons heen kijken mogen we niet
beheer van met name de
klagen. Ja het is waar; het leven wordt
sportaccommodaties een belangrijk
duurder; de kosten van de zorg lopen steeds
agendapunt worden. De keuze; de Amerhal
verder op; op uitkeringen wordt verder
uitbreiden of de gymzaal aan de
beknibbeld; subsidies worden
Romboutstraat opknappen zal de
teruggeschroefd; het voortbestaan van tal
gemoederen ook bezig houden, terwijl in
van voorzieningen staat onder druk en zo
Wagenberg en Drimmelen met smart naar
kan ik nog wel doorgaan. Maar waar hebben
een dorpsvisie wordt uitgekeken.
we het over! In veel landen in de Derde
Een zaak die ons ook bezig zal houden is de
Wereld wonen mensen in sloppenwijken,
wijze waarop de gemeente Drimmelen,
zoeken kinderen de vuilnisbelten af naar
samen met de partners binnen WAVA/GO
zaken die ze misschien nog kunnen
invulling gaat geven aan de bezuinigingen op
verkopen, zodat zij toch nog wat te eten
de sociale werkvoorziening. Ook het
hebben; is nog steeds op uitgebreide schaal
minimabeleid en de invoering van de Wet
sprake van kinderarbeid enzovoorts.
werken naar vermogen zal ons de nodige
Ons land staat in vele lijstjes aan de top. De
hoofdbrekens opleveren. Het minimabeleid
bevolking behoort tot de gelukkigste in de
dat er voor moet zorgen dat de gevolgen van
wereld; ons onderwijs behoort tot het beste
alle bezuinigingen voor de minst
in de wereld en toch klagen we over van
draagkrachtigen in onze samenleving worden
alles en nog wat. En waarom? Omdat we
opgevangen zal ons bezig houden.
Alweer de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar!!
2012 WAT GAAT HET ONS
BRENGEN??
We zijn het nieuwe jaar in ieder
OP DE AGENDA
geval
gestart met de laatste
25 januari Bestuursvergadering
nieuwjaarsreceptie van de
26 januari Raadsvergadering
Gemeente Drimmelen in het
31 januari Steunfractie
Biesboschcentrum in Drimmelen.
En daarna gevolgd door onze eigen
info/opinieronde
Groen Drimmelen Nieuwjaars
2 februari Inforonde
receptie, toevallig deze keer ook in
9 februari Opinieronde
Drimmelen. De Fractie en het
14 februari Steunfractie Raad
Bestuur proberen in deze
18 t/m 21 Februari CARNAVAL
nieuwsbrief alvast wat vooruit te
23 februari Raadsvergadering
blikken. Leo Mol stelt zich voor en
28 februari Steunfractie
nog Tips van onze leden.
info/opinie
Leden die graag een artikeltje
en/of hun mening willen geven via
de nieuwsbrief kunnen dit sturen
ZATERDAG 10 MAART A.S
naar info@groendrimmelen.nl .
JAARLIJKSE
Ook vragen zijn hier welkom.
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Verder zal het komend jaar vorm gegeven
moeten worden aan het jeugdbeleid, waarbij
de overheveling van taken op het gebied van
jeugdzorg naar de gemeente een belangrijk
onderdeel zal vormen.
Het bestemmingsplan Buitengebied zal dit
jaar ook verder in procedure worden
gebracht. Belangrijke keuzes voor onder
andere recreatie en toerisme en biodiversiteit
zullen daarin worden verwerkt. In het kader
van het toerisme zal de invulling van het
Biesboschcentrum in Drimmelen opnieuw aan
de orde komen. Verder zullen de
ontwikkelingen rond de Jachthaven ons
bezighouden, waarbij ook de uitkomsten van
het te houden onderzoek wel voor de nodige
beroering zorgen. Een speerpunt voor onze
fractie zal de nota duurzaamheid zijn. Op
welke wijze gaat de gemeente Drimmelen
daadwerkelijk invulling geven aan
duurzaamheidbeleid? Het is maar een
beperkte greep uit de veelheid van
onderwerpen die het komend jaar zullen
passeren. Hopelijk kunnen we in december
2012 tevreden terugblikken op het jaar dat
nu komen gaat. Wij rekenen net als het
afgelopen jaar weer op een goede
samenwerking met onze wethouder,
steunfractieleden en alle andere leden die
zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen
van onze prachtige groen blauwe gemeente.
Jürgen en Ricus

de school van mijn kinderen (de
Zeggewijzer, waar ik zelf ook op heb
gezeten) ben ik lid van de MR en bij SKOD
van de GMR.
Enige jaren geleden ben ik lid geworden van
D66 (landelijk), waarna ik na een
mailwisseling met Jürgen Vissers ook lid van
Groen Drimmelen ben geworden. Ik had toen
de hoop dat ik een actieve bijdrage zou
kunnen leveren aan de partij, maar helaas is
dat door drukte op mijn werk tot op heden
niet gelukt. In 2012 wil ik nogmaals een
poging doen om toch iets bij te kunnen
dragen aan mijn leefomgeving, door actiever
te worden voor Groen Drimmelen en in het
bewonersplatform van Terheijden. Dit
bewonersplatform is een initiatief waarmee
wordt getracht de onderlinge binding,
leefbaarheid en veiligheid in het dorp te
vergroten. Zeker door de recente
bezuinigingen moeten politiek en bewoners
samen zorgen voor deze zaken, omdat het
niet meer zo zal zijn dat overheden alles
zullen regelen voor de inwoners van een
gemeente of land. Het programma van Groen
Drimmelen draagt bij aan deze
zelfstandigheid en participatie van iedereen
zonder mensen uit te sluiten; liberaal waar
het kan en sociaal waar het moet. Ook in
2012 is er dus weer genoeg te doen!
Ik zou de pen graag door willen geven aan …
Anita van Gennip

Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Het Bestuur vol Vuur
Vooruitblik op 2012 vanuit het bestuur:
Allereerst alle leden van Groen Drimmelen
(VP/D66) een zeer voorspoedig 2012
toegewenst.
Het jaar 2012 zijn we uitbundig begonnen
met een Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6
januari in café Diepstraten in Drimmelen.
Met ongeveer 20 Groen Drimmelaren hebben
we het nieuwe jaar ingewijd en ik moet
zeggen: De afwezigen hebben een hele
gezellige avond gemist.
Wat kunnen we in 2012 verwachten van het
bestuur?
Ons PR-plan is weer uit de kast gehaald om
deze te verbeteren en alvast een voorzet te
nemen voor de verkiezingscampagne in
2014. Dit is over twee jaar en het kan geen
kwaad om alvast een strategie te gaan
bedenken. Daar zullen we het komende jaar

Kennismaken met… Leo Mol.
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid. Gerry
Jansen draagt de pen over aan Leo Mol:

Sinds mijn vierde levensjaar woon ik in
Terheijden, na eerst in Breda te hebben
gewoond. Na een periode van studie in
Rotterdam en daarna een korte tijd in een
flat in Breda te hebben gewoond, ben ik
samen met mijn vrouw Marie-José weer in
Terheijden terecht gekomen. Inmiddels zijn
we samen met onze kinderen Sjoerd van
acht en Femke van zes nog steeds erg blij
om in de gemeente Drimmelen te wonen.
Ook werk ik sinds ongeveer vier jaar in
Terheijden, als IT consultant en eigenaar van
mijn IT bedrijf Signiom Automatisering. Op
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flink over gaan nadenken:Hoe gaan we de
campagne in? Hoe ziet onze maatschappij er
dan uit? Nog meer bezuinigingen of weer wat
extra geld? Met welke mensen gaan we de
campagne in? Hebben we jeugdige leden die
mee willen doen? Hoe gaan we
duurzaamheid nog beter belichten? Gaan we
met andere partijen samenwerken of net
niet? Welke activiteiten gaan we dit jaar
doen? Debatteren of snellezen? Hardlopen of
wandelen? Varen of zwemmen?
Nog een vraag: We hebben momenteel meer
dan 80 leden. We hebben aardig wat actieve
steunfractieleden. Kunnen we met zijn allen
eens meedenken of jullie mensen kennen die
zich wat meer actief met de lokale politiek
willen en kunnen bemoeien en dan vooral via
Groen Drimmelen? Hierbij doel ik vooral op
nieuwe steunfractieleden en misschien zelfs
wel toekomstige raadsleden. Over twee jaar
moeten we toch weer serieus mee kunnen
doen aan de Gemeenteraad verkiezingen!!
En we proberen nu wel richting drie of zelfs
vier raadsleden te gaan. Mensen met ideeën
zijn altijd welkom om deze ideeën te
genereren. We horen het graag.
Johan de Bruijn

installatie. Het betreft een installatie
waarmee hij zijn totale elektriciteitsconsumptie kan compenseren met zelf
opgewekte elektriciteit. Uiteraard heeft hij
van tevoren een en ander goed uitgezocht.
Weliswaar is op Internet veel informatie te
vinden, maar deze informatie is versnipperd,
onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig. Om
deze reden heeft hij een ‘boekje’ geschreven
met als titel: ‘Zonnepanelen - Lusten en
lasten’. Het boekje (op A4-formaat) geeft
niet alleen informatie over zonnepanelen
maar ook wat er bij komt kijken als je een
dergelijke installatie wilt aanschaffen. De
informatie is bruikbaar voor privé- maar ook
voor bedrijfssituaties. Voor grote en voor
kleine installaties. Een ding is zeker..... als je
het op kunt brengen om het boekje helemaal
te lezen (...) dan bent u rijp voor
zonnepanelen. Omdat dit een goeie
aanvulling is op onze thema avond
Duurzaamheid is het PFD bestand via de
website van Groen Drimmelen te lezen. Hij
staat onder de nieuwsbrieven als bijlage van
nieuwsbrief nr 60.

Tips van onze leden

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

Hier staat ook informatie over de zwerfvuildag die
overigens ook is toegevoegd als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Domien van de Berg stuurde via de mail een
PDF bestand met daarin informatie over
Zonnepanelen- de lusten en de lasten. Dit
boekje is geschreven door Joop Baltussen,
trotse eigenaar van een zonnepaneel
Vergaderschema 2012 eerst half jaar

Vergaderschema raad 2012

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

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

11/1

8/2

7/3

4/4

9/5

6/6

17/1

14/2

13/3

10/4

15/5

12/6

Reguliere Raadsvergadering (aanvang 19.30u)

26/1

23/2

22/3

19/4

24/5

21/6

31/1

28/2

27/3

24/4

29/5

Informatieronde (aanvang 19.30u)

2/2

1/3

29/3

26/4

31/5

Opinieronde (aanvang 19.30u)

9/2

Extra Raadsvergadering
Steunfractie info en opinie

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

19/6

28/6

8/3

5/4

3/5

7/6

16/2

15/3

12/4

10/5

Rekeningcommissie (voorafgaand aan een
opinieronde) 18.00 uur

14/6
23.06

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

Carnaval: 20 t/m 24 feb

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

BESTE LEDEN
Op

Zaterdag 10 maart 2012

van 13 uur tot 16 uur wordt door de gemeente weer een zwerfvuildag georganiseerd.
Zien jullie ook graag dat jullie omgeving opgeruimd is en zonder zwerfvuil ?
Doe dan dit jaar weer mee met de jaarlijkse ZWERFVUILDAG!!!!!!!
GEEF JE OP VIA HET SECRETARIAAT
VIA MAIL INFO@GROENDRIMMELEN.NL of DIANA.SMITS@GROENDRIMMELEN.NL

OF TELEFONISCH 06 18961980 (DIANA SMITS)
Graag opgeven ;
1. Aantal volwassenen
2. Aantal kinderen
3. Heb je een voorkeur voor een locatie om afval te verzamelen (in je eigen
dorp/samen met een grote groep Groen Drimmelenaren op een locatie/of lukt
het in ieder dorp met een aantal Groen Drimmelenaren)

