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Kennismaken met… Ad Thijssen.
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid
Dit was een hectische politieke maand; lees erover in
zich voor en geeft de pen door aan een medelid.
het stukje van de fractie in actie en van het bestuur. Ad
Anita van Gennip draagt de pen over aan Ad
Thijssen stelt zich deze maand voor. Een bijzondere tip
Thijssen.
van Fer Rompa. Leden die graag een artikeltje,tip en/of
Ik ben geboren in Made en hoop er nog lang te
hun mening willen geven via de nieuwsbrief kunnen dit
blijven wonen. In mijn jeugd woonde ik aan de
sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn
rand van Made in de Boerenhoekstraat, daar was
hier welkom.
in die tijd nog ruimte genoeg om op straat te
spelen wat nu niet meer kan. Ben getrouwd en wij
Fractie in Actie
hebben 2 kinderen.
De fractie heeft een heftige periode
Ik heb lange tijd in Made
achter de rug. De discussie rond de
gewerkt, ben toen ook lid van
verkoop van de jachthaven en de
De
coalitie
is
gevallen
de vakbond geworden,daarna
camping in Drimmelen heeft veel stof
ook bondswerk gaan doen en
en op dit moment zijn
doen opwaaien. De fractie heeft over
nu nog klachtenman voor de
dit onderwerp herhaaldelijk met de
er onderhandelingen
Bouw en Houtbond afdeling
(inmiddels voormalige)
aan
de
gaan.
Made. In mijn jeugd voetbalde
coalitiegenoten overleg gevoegd. Dit
ik bij Madese Boys. Nu doe ik
Spannende tijden dus.
overleg heeft echter niet tot het
aan fitness en judo, heb de
gewenste resultaat geleid. Binnen de
zwarte band en ben
OP DE AGENDA
voormalige coalitie was een
scheidsrechter voor
meerderheid tegen de verkoop van
gehandicapte judoka’ s en
de camping, toch ging de verkoop
5 april opinieronde
valide judoka’ s. Ik ben nu 1
door. Het CDA en de Lijst Harry
10 april steunfractie
jaar gepensioneerd en heb wat
Bakker hielpen de minderheid van de
19 april raadsvergadering
meer tijd voor de hobby’ s, wij
coalitie aan een meerderheid in de
26 april informatieronde
fietsen graag en wandelen veel
raad. Vervolgens bleek dat bij de
Enkele jaren geleden kreeg ik
minderheid in de coalitie geen
Het
Bestuur
en
de
Fractie
weer belangstelling voor de
vertrouwen meer aanwezig te zijn in
politiek in Made en ben op
wenst alle leden een
een vruchtbare voortzetting van de
zoek gegaan naar een goede
gezellig
Paasfeest!
samenwerking. Het gevolg weten we.
partij en ben in contact
Op het moment dat dit geschreven
gekomen met leden van Groen
wordt voert Harry Bakker gesprekken
Drimmelen (VP-D66) Deze sluit
met de VVD en het CAB om te zien
goed aan bij mijn ideeën en
met welke partij de meest vruchtbare
ben daardoor lid geworden.
samenwerking mogelijk is.
Ik wil de pen doorgeven aan
De discussies over Biesbosch Marina
Hans Kuipers.
Drimmelen heeft afgelopen periode
Van de redactie

ook vrijwel al onze aandacht en tijd
opgeslokt. Onderwerpen waar de
fractie zich verder over heeft gebogen waren het
jeugdbeleid, aangepaste verordeningen Wet Werk
en bijstand, een wijziging van een
bestemmingsplan Haagstraat en het
duurzaamheidbeleid, waarvoor een plan van
aanpak is gepresenteerd. Ricus heeft tussen de
bedrijven door nog tijd gevonden een lezing van
Bart van Dijk over zijn belevenissen rond
Antarctica bij te wonen. Anita heeft de
inwonersavond in Drimmelen bijgewoond.
Fractie Groen Drimmelen (VP / D66)
Jürgen en Ricus
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498,
tieks067@planet.nl

TIPS VAN ONZE LEDEN
Via Fer Rompa kwam de volgende
mail binnen:
Beste mensen, Met de website "Meldpunt Midden
en Oost Europeanen" (het gebrek aan streepjes is
voor hun rekening) probeert de PVV voor de
zoveelste keer om binnen wettelijke kaders een
klimaat te scheppen waarin vreemdelingenhaat
steeds normaler wordt. Laten we deze poging in
de kiem smoren. Overspoel de PVV met positieve
meldingen! Zie onderstaande oproep, doe mee
aan de actie (kost je 1 minuut tijd, zo niet nog
minder) en stuur dit aan zo veel mogelijk mensen
door. Eindelijk een kettingbrief die echt zin heeft!
Een oplettende Nederlander heeft wat bedacht:
Er is ophef over de site van de PVV, waar je kunt klagen
over Midden- en Oost-Europeanen. Je kunt op die site
klikken op 'Meld Uw Verhaal Hier' en vervolgens met
ja/nee aangeven of je last hebt van overlast, crimineel
gedrag, geweld e.d. Doe mee: klik overal op 'nee'. Nee
hoor, nergens last van… :-). Het zou een goede
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guerrilla-actie zijn als we een soort kettingreactie
kunnen veroorzaken:duizenden mensen die aanklikken,
dat ze óók geen last hebben. Dat zou het hele PVV
onderzoek vergaand beïnvloeden in positieve zin.
Wilders zegt dat hij met de uitkomst naar de minister
stapt – haha. Dan moet hij bekennen dat duizenden
hebben gezegd géén last te hebben.Doe mee, het kost
je nog geen minuut:
http://www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl
En wil je daarna dit bericht in een mail doorsturen aan
zo veel mogelijk mensen?

We hebben tijdens de vergadering hier al over
gediscussieerd en jawel, het is gebeurd op
donderdag 22 maart, twee dagen na onze
vergadering. Wethouder Jan van Mechelen (CAB)
is opgestapt en met hem de hele fractie van CAB.
De laatste weken zijn er diverse gesprekken
geweest binnen de fractie, steunfractie en
wethouder Marijke Vos. Deze gesprekken zijn dan
vooral gegaan over: Hoe gaan we nu verder of
beter: Hoe willen we nu verder als Groen
Drimmelen. Donderdag 29 maart hebben we met
7 fractievoorzitters en 7 bestuursleden
(waaronder ondergetekende) de eerste
bespreking gevoerd over een eventuele nieuwe
coalitie. Lijst Harry Bakker voert gesprekken met
de VVD en het CAB om te zien met welke partij de
meest vruchtbare samenwerking mogelijk is .De
resultaten hiervan zijn logischerwijs op het
moment van schrijven van dit stukje nog niet
bekend, maar wanneer er iets te melden valt,
worden alle leden op de hoogte gehouden. En
wanneer er een eventuele nieuwe coalitie ontstaat
waar Groen Drimmelen deel van gaat uitmaken,
volgt er een Algemene Ledenvergadering, waar de
leden deze eventuele keuze moeten goedkeuren
(of afkeuren). Op maandag 2 april vindt een
oriënterend gesprek plaats met Groen Links om te
kijken of én waar er raakvlakken zijn en of we
hier iets mee kunnen. Wat mij betreft zijn het
spannende maar ook interessante tijden.
Wordt vervolgd Johan de Bruijn

Het Bestuur vol Vuur
De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van
2012 hebben we achter de rug. Op 20 maart jl.
waren we met 21 leden in het Jaghthuis in Made
te gast. In mijn beleving een succesvolle
vergadering. Ondanks het feit dat we als bestuur
van te voren niet het idee hadden dat deze
vergadering speciaal zou zijn, bleek dit achteraf
toch anders te zijn. Een belangrijke
bestuursaangelegenheid is de wisseling van de
secretaris. Anita van Gennip heeft haar functie
kunnen overdragen aan Diana Smits. Anita blijft
wel bestuurslid en actief in de steunfractie, maar
vond haar werkzaamheden als secretaris wat te
veel worden. Marieke van Aart had al aangegeven
afscheid te willen nemen als bestuurslid maar is
langer gebleven om het secretariaat te
ondersteunen vorig jaar. Marieke en Anita,
bedankt voor jullie inzet de laatste jaren en
Diana: Veel succes. Voor deze ALV hadden we
geen speciale Thema-avond en we hadden (van te
voren) geen speciaal discussieonderwerp, maar
tijdens de vergadering kwam dit vanzelf boven.
De laatste dagen voor de vergadering kregen de
fractie en bestuur het gevoel dat de coalitie wel
eens uit elkaar zou kunnen gaan. Dit dan
vanwege de perikelen rondom de Biesbosch
Marina Drimmelen (de nieuwe jachthaven dus).

Bestuur; Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl Diana Smits, secretaris 06-18961980
diana.smits@groendrimmelen.nl, Marcel Verlinde,
penningmeester 0168-484657 marcel.verlinde@xs4all.nl
Bestuursleden:Jos Engelen, Anita van Gennip,
anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
Website: www.groendrimmelen.nl
E-mailadres; info@groendrimmelen.nl
Hyves: http://groendrimmelen.hyves.nl

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

8/3

5/4

3/5

7/6

16/2

15/3

12/4

10/5

Extra Raadsvergadering
Steunfractie info en opinie

Vrije donderdag: vergaderen of bijeenkomsten op
locatie (optioneel in overleg met presidium)
Rekeningcommissie (voorafgaand aan een
opinieronde) 18.00 uur

19/6

28/6

14/6
23.06

Carnaval: 20 t/m 24 feb
VAKANTIES EN FEESTDAGEN

jun

Pasen: 8 en 9
april

hemelvaart:
17 mei

meivakantie:
23 april t/m 4
mei

Pinksteren:
27 en 28 mei

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

