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Van de redactie

De vrijetijdseconomie is voor onze partij één van de
speerpunten. Daaronder valt behalve de recreatieftoeristische sector ook ons winkelaanbod, de
detailhandel. Ik wil deze koppeling dit jaar sterker in
beeld brengen met als doel het versterken van de
sectoren door een goed faciliteren en stimuleren beleid
voor ondernemers en daarmee een versterking van de
vrijetijdseconomie te creëren. Daarover een andere keer
meer. Wil je meer weten wat onze gemeente te bieden
heeft op recreatief gebied, kijk op
www. voortuinvandebiesbosch.nl
De informatiefunctie binnen het
Vorige maand is de
Biesboschcentrum in Drimmelen wordt
coalitie gevallen en
dit jaar ingevuld door Staatsbosbeheer.
De NHTV heeft een korte evaluatie
binnen 1 maand is er een
gedaan naar de doorstart in 2011 en
nieuwe! Proficiat Jürgen
doet een aantal aanbevelingen voor de
Johan en Ricus met het
toekomst. Op basis daarvan wordt
goeie en snelle resultaat.
momenteel samen met het parkschap
NP De Biesbosch, de ondernemers/
Marijke Jürgen en Ricus;
huurders van het centrum, de omgeving
heel veel succes!
van het centrum door de gemeente een
goed profiel beschreven met een
Het Bestuur en de Fractie
heldere formulering van selectiecriteria
om vervolgens marktpartijen ( bv.
wenst alle leden een
ondernemers, VVV) te vragen daarop in
gezellige Koninginnedag!
te schrijven. Een heikel punt voor
Drimmelen en alle overige Nederlandse
gemeenten is natuurlijk de invoering
van de Wet Werken naar Vermogen en
de rigoureuze, snelle bezuiniging op de
Sociale Werkvoorziening. Drimmelen
werkt in dit traject intensief samen met
Werkendam, Woudrichem, Aalburg,
Geertruidenberg en Oosterhout ( de
WAVA gemeenten) Momenteel zijn we in
afwachting van de hopelijk positieve
effecten van het nieuwe akkoord in Den
Haag. Hoewel een grote meerderheid in
Nederland de wet op zich wel steunt is
het met name de manier van invoering
dat op fel verzet stuit.
Ben benieuwd, het is nu even
afwachten.

Dit was een hectische politieke maand; val van de coalitie en de
vorming van een nieuwe. Ondanks drukke tijden heeft de fractie
toch weer tijd gevonden om een stukje voor de nieuwsbrief te
maken. Hans Kuijpers stelt zich deze maand voor. Leden die
graag een artikeltje,tip en/of hun mening willen geven via de
nieuwsbrief kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl .
Ook vragen zijn hier welkom.

Fractie in actie
Na de ‘val’ van de coalitie CAB, VVD,
PvdA en Groen Drimmelen (VP/D66)
heeft de Lijst HB het initiatief
gekregen en genomen om te komen
tot een nieuw college. Tot
dinsdagavond 10 april hadden wij
ons al neergelegd met een rol in de
oppositie. Toen bleek dat de PvdA
niet met de VVD in zee durfde te
gaan, bleef voor de Lijst HB alleen
nog maar de optie om met onze
partij in zee te gaan over. Vanaf dat
moment heeft al ons werk in het
teken van de vorming van de nieuwe
coalitie gestaan. Het vergde het
nodige overleg met de
onderhandelaars van de Lijst HB en
de VVD en ook met onze
steunfractie. Het resultaat is
inmiddels bekend. We hebben een
prima akkoord kunnen sluiten en
aan de leden voor kunnen leggen.
Dat tijdens de ledenvergadering van
25 april de leden unaniem met het
onderhandelingsresultaat akkoord
gingen stemt ons ook tot
tevredenheid. Marijke blijft onze
wethouder en is inmiddels de langst
zittende wethouder van de
gemeente Drimmelen. Toch wel even
iets om bij stil te staan.
Niet te lang overigens. Er is genoeg
te doen de komende twee jaar.
Fractie Groen Drimmelen (VP / D66)
Jürgen en Ricus
Fractie Jürgen Vissers, 0162683894, jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498,
tieks067@planet.nl

Never a dull moment.
Deze kop past prima boven de
Drimmelense politiek. In 6 jaar tijd 4
coalities, 4 nieuwe colleges. Dat is
niet goed. Niet voor het imago van
de politiek, niet voor het imago van Drimmelen en niet
voor de bestuurbaarheid van de gemeente. Positieve
factor in dit geheel is dat de afgelopen jaren onze
partij, Groen Drimmelen (VP/D66) door een altijd
kritische, meedenkende en oplossingsgerichte houding
dé stabiele factor is. Zowel in de gemeenteraad als
daar buiten. Jürgen en Ricus verdienen hiervoor een
grote pluim!

Marijke Vos
Kennismaken met… Hans Kuijpers.
In deze rubriek stelt iedere maand een
ander lid zich voor en geeft de pen door
aan een medelid. Ad Thijssen draagt de
pen over aan Hans Kuijpers
Even voorstellen : Hans Kuijpers geboren
en getogen in de gemeente Drimmelen.
Ja juist daar had ik de hele huidige
gemeente voor nodig. Ruim 54 jaar geleden
geboren in Made aan de Kaaiweg voor insiders. Vanaf
mijn 10e tot het trouwen in Hooge Zwaluwe gewoond.
Na het trouwen 5 jaar in Terheijden en nu alweer 27
jaar in Made. O ja en als postbode heb ik in mijn
studententijd het hele buitengebied rondom Hooge en
Lage Zwaluwe, Blauwe Sluis en Helkant van post
voorzien. Na de HEAO commerciële economie ben ik
vooral aan het werk geweest in de verzekeringswereld,
bij RVS en vooral Interpolis. Daar heb ik verschillende
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marketingfuncties gehad van marktonderzoeker tot
marketing manager. Tussendoor heb ik nog even als
automatiseerder bij de Amercentrale in Geertruidenberg
gewerkt. Nu werk ik op het eiland. Zo noemen ze dat op
Goeree-Overflakkee bij de Rabobank. Weer een
marketing functie maar nu als leidinggevende van de
marketing en communicatie afdeling. Voor ik begin dit
jaar bij de bank startte ben ik ruim 1,5 jaar als
zelfstandige aan de slag geweest. In dat kader ben ik bij
de gemeente Drimmelen kortstondig aan de slag
geweest om prestatiemanagement in te voeren. Genoeg
over het werk. Wat doe en deed ik zoal in de
Drimmelense gemeenschap? Dat is redelijk divers. Waar
ik woonde heb ik ook gevoetbald: HZ'75, Terheijden en
Madese Boys dus. Sportief gezien ben ik alleen nog op
de tennisbaan te vinden of ergens in Nederland op een
wandelpad. Op dit moment lopen we het Pieterpad.
Verder ben ik een jaar of 10 actief geweest als voorzitter
van peuterspeelzaal De Madelief en 5 jaar als
Sinterklaas. Op dit moment actief bij schaakclub De
Belaagde dame, carnavalsvereniging Braobant Vrai en
de tennisclub De Zondagskinderen.
Mijn historie bij Groen Drimmelen stamt van ongeveer
1993/1994. Eerst voorzichtig in de politiek getrokken
door Toon van der Ven die toen bij de PvdA zat. Maar na
1 fractieberaad had ik het daar wel gezien. Vervolgens
bij D66 beland in de woonkamer van Cor van Meel. Dat
was daar een redelijke drukte en ook gezellig met een
kratje bier onder de voeten. Die club sprak mij aan:
levendig, goede inhoudelijke discussie en iedereen was
wel betrokken bij een vereniging of instelling. Na enkele
jaren ben ik als voorzitter in het bestuur beland na een
spannende stemming in ons home: Pannenkoekenhuis
Nijntje. Na de herindeling het hele proces meegemaakt
van het samengaan met de VP uit Terheijden. En
vervolgens als eerste voorzitter van Groen Drimmelen
van start gegaan. Vervolgens vanwege een studie de
politiek 2 jaar op een laag pitje gezet. Vreemd, maar
daarna wilden ze me weer terug als voorzitter. Dat heb
ik gedaan tot ik in 2006 voor 4 jaar als raadslid aan de
slag mocht. In 2010 heb ik bedankt voor een
verkiesbare plaats omdat de combinatie werk, politiek
en privé voor mij een te zware belasting was. En nu,
door een initiatief van Groen Drimmelen kan ik me weer
volop voor onze mooie gemeente inzetten. Sinds kort
hoor ik tot de initiatiefgroep Duurzaam Drimmelen. De

ambities die we als partij hebben op het gebied van
duurzaamheid gaan we met, voor en door de inwoners
realiseren.
Ons motto vliegt regelmatig over tafel tijdens onze
vergaderingen: dat moeten we gewoon doen! Wat wil
je nog meer?
Ik geef het stokje over aan ons nieuwste lid van de
kascontrolecommissie : Jan Vissers.

Het Bestuur vol vuur
Afgelopen woensdag was er een Bijzondere Algemene
Ledenvergadering in Nicortiny in
Wagenberg. Deze vergadering was bijeen geroepen
omdat het bereikte coalitieakkoord door onze leden
goedgekeurd moest worden. Na een uitgebreide uitleg
van de fractievoorzitter Jürgen Vissers was er ruimte
voor vragen. Elly van de Berg vroeg zich af wat de
waarde was van de goedkeuring van de leden als het
akkoord toch al ondertekend was door de fractie. In de
statuten van onze partij staat dat een coalitieakkoord
altijd getekend wordt onder voorbehoud dat de leden
akkoord gaan. We hebben natuurlijk wel onze fractie- en
bestuursvoorzitter zelf gekozen en daarmee een bepaald
vertrouwen aan deze mensen gegeven en mogen er dan
ook vanuit gaan dat in de onderhandelingen zij ons
partij goed zullen vertegenwoordigen.
De vraag of we zo’n akkoord moeten laten goedkeuren
door onze leden is dan misschien, op een later tijdstip,
ook nog wel een discussie waard.
Het akkoord werd in stemming gebracht en unaniem
aangenomen door de aanwezige leden. Wij willen de
onderhandelaars bedanken en wensen onze fractie en
wethouder heel veel succes!
Bestuur; Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl Diana Smits, secretaris 0618961980 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
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apr

mei

jun

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

4/4

9/5

6/6

Steunfractie raad

10/4

15/5

12/6

Reguliere Raadsvergadering (aanvang 19.30u)
Extra Raadsvergadering

19/4

24/5

21/6

26-4 info vervallen

jun

jul

aug
15/8

19/6

21/8
30/8

28/6

Steunfractie info en opinie

24/4

29/5

14/8

Informatieronde (aanvang 19.30u)

26/4

31/5

16/8

6/9

Opinieronde (aanvang 19.30u)

10/5

7/6

23/8

13/9

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

12/4

17/5

14/6

4/9

vervalt

23.06

meivakantie: 23 april t/m
4 mei hemelvaart 17 mei
pinksteren 27 en 28 mei
VAKANTIES EN FEESTDAGEN
De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld

Zomervakantie: 2
juli t/m 10 aug
augustus

