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Van de redactie

Ivm de vakantie van de redactie deze keer een gecombineerde
is gegaan. Jürgen
nieuwsbrief over mei en juni. Het waren
wederom drukke maanden; hiervan
OP DE AGENDA;
verslag van onze fractie. Jan Vissers stelt
DONDERDAG
28 JUNI
zich deze maand voor. Leden die graag
een artikeltje,tip en/of hun mening willen
RAADSVERGADERING
geven via de nieuwsbrief kunnen dit
(laatste voor de vakantie)
sturen naar info@groendrimmelen.nl .
Ook vragen zijn hier welkom.

Fractie in actie
Nadat in maart de vorige coalitie
sneuvelde lag de bal voor de
vorming van een nieuw college
bij de Lijst HB. Een memorabele
periode brak aan. Juist toen
Jürgen en ik rekening gingen
houden met een rol in de
oppositie, ontvingen we een
uitnodiging van Harry voor
overleg over deelname aan een
coalitie met de Lijst HB en de
VVD. Tijdens de extra
ledenvergadering heeft Jürgen
alles toegelicht.
Marijke is dus nog steeds onze
wethouder en de fractie maakt
wederom deel uit van de
coalitie. Daarmee is onze partij
de meest constante en stabiele
factor in het gemeentelijke
bestuur van Drimmelen. Alleen
in de periode 2002-2006 maakte
onze partij geen deel uit van het
college.
In de afgelopen periode hebben
we binnen de fractie vooral
gesproken over het
coalitieakkoord. In de
raadsvergadering van 24 mei
vond een debat over het
akkoord plaats. De fractie heeft
in dat debat duidelijk stelling
genomen tegen het beeld dat de
nieuwe oppositie wil schetsen.
Groen Drimmelen staat voor een
verantwoord beleid, waarin de
belangen voor de inwoners
voorop staan. Verder is onze
fractie nadrukkelijk betrokken
bij het onderzoek naar het
gebeuren rond BMD. De
rapportage van dit onderzoek
zal, naar het zich nu laat
aanzien, na de zomervakantie
verschijnen. Hopelijk maakt dit
onderzoek duidelijk waar het mis
is gegaan en wat er precies mis

heeft verder in de
rekenkamercommissie met
de andere leden de laatste
puntjes op de i gezet van
het rapport inzake Lage
Zwaluwe West. Het
onderzoek, met een lange
doorlooptijd, is nu
GROEN DRIMMELEN
aangeboden voor een
BESTAAT IN SEPTEMBER
bestuurlijke reactie van het
12 ½ JAAR.
college en zal eind juni
Daar wil het Bestuur extra
worden vastgesteld.
aandacht aan schenken met de
De fractie heeft via allerlei
ledendag. Nadere informatie
kanalen contact met onze
volgt.
inwoners. E-mails van
inwoners worden vrijwel
altijd beantwoord.
Domien van den Berg is met
Daarnaast zijn we voor
Koninginnedag benoemd tot lid
zover mogelijk aanwezig bij
van Oranje Nassau. Namens
avonden van dorpsraden en
alle leden zijn er bloemen
bezoeken we activiteiten die
gegeven aan onze “ridder”
worden georganiseerd. De
Domien van harte proficiat met
fractie was
je onderscheiding.
vertegenwoordigd bij de
officiële opening van de
Artikeltje BNDESTEM
Zonzeel in Terheijden.
Daarnaast heeft de fractie
een bezoek gebracht aan
Judoclub Made om de club
hun uitbreidingsplannen toe
te laten lichten. Door
tijdgebrek konden we helaas
niet aanwezig zijn bij de
opening van de sporthal in
Lage Zwaluwe. Op de
Traaierie waren we met een
stand aanwezig en spraken
we vele inwoners van onze
gemeente. We hebben
meningen ‘opgehaald’ die nu
worden geïnventariseerd.
Met de uitkomsten zullen we
aan de slag gaan.
De maand juli en de eerste
helft van augustus vormen
de vakantieperiode en de
gemeenteraad is dan ook
met “reces”.
Fractie Groen Drimmelen
(VP / D66)
Jürgen en Ricus
Fractie Jürgen Vissers, 0162683894, jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498,
tieks067@planet.nl

NIEUWSBRIEF
www.groendrimmelen.nl

GEWOON DOEN

nr 64, mei/juni 2012

e-mail: info@groendrimmelen.nl
Redactie: Vaartkant 16, 4924 BK Drimmelen

_____________________________________________________________
Kennismaken met… Jan Vissers.
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid
zich voor en geeft de pen door aan een medelid.
Hans Kuipers draagt de pen over aan Jan Vissers.
Hallo allemaal. Voor ik begin wil ik Hans Kuipers
bedanken voor het doorgeven van de pen. Ik ben
Jan Vissers, 59 jaar geleden geboren in
Geertruidenberg. Mijn jeugd heb ik doorgebracht
in Geertruidenberg en Raamsdonkveer. Daar in
Raamsdonkveer in de Compasabar heb ik mijn
huidige vrouw Ria leren kennen. Wij zijn 37 jaar
getrouwd en hebben 2 zonen en sinds kort een
kleinzoon genaamd Sem. Ik heb me ongeveer 3
jaar geleden aangemeld bij Groen DrimmelenD66-VP omdat ik al langer de gemeentelijke
politiek volg. Ik wil me op de achtergrond zoveel
als mogelijk inzetten voor de partij, daarom heb ik
me bij de laatste jaarvergadering aangemeld als
nieuw lid van de kascontrolecommissie. In de
periode dat onze kinderen op school zaten heb ik
zowel op de lagere school als het middelbaar
onderwijs( Dongemond college) zitting gehad in
de Medezeggenschapsraad. Ik heb ook nog 2 jaar
zitting gehad in de M.R. voor de regio
Dongemond. Wat mijn arbeidsleven betreft, Ik
heb 14 jaar in de hout en bouwindustrie gewerkt.
Na 3 jaar werkeloosheid ben ik 28 jaar geleden
begonnen bij mijn huidige werkgever ELKAPieterman B.V in Breda. Binnen het bedrijf heb ik
verschillende functies gehad, waaronder 15 jaar in
de verkoop. Dat hield in dat ik gedurende de
vakanties door Nederland reed om de
filiaalhouders te vervangen. Ik werk nu op de
afdeling Export in het magazijn wat ik nog steeds
met plezier doe. Ook heb ik 9 jaar zitting gehad in
de Ondernemingsraad, die door gebrek aan
interesse ter ziele is gegaan wat ik nog steeds
jammer vind. Achttien jaar geleden heb ik een
personeelsvereniging op gericht, en tot op de dag
van vandaag ben ik daar nog steeds voorzitter
van. Op sportief gebied heb ik verschillende

dingen gedaan. Ben op jonge leeftijd begonnen
met tafeltennis bij Smash in Geertruidenberg,
omdat het spel met een grotere bal me meer trok
ben ik snel over gestapt naar het voetbal. Tot
mijn 23ste heb ik dit gedaan omdat ik na twee
schouderoperaties het advies kreeg er maar een
punt achter te zetten. Omdat voetbal mijn passie
was moest ik wat anders vinden om op sportief
gebied bezig te kunnen zijn. Dat vond ik snel, ik
werd scheidsrechter. Dit heb ik 28 jaar
volgehouden met als hoogtepunten, de Brabantse
kampioenschappen voor bedrijven en het
internationale van Gogh toernooi in Zundert (dit
waren teams uit de plaatsen waar van Gogh in
Europa gewoond heeft).
Verder heb ik altijd met plezier zowel op hoog als
laag niveau met plezier gefloten. Tegenwoordig
ben ik verkeersregelaar bij wielervereniging De
Pedaalridders in Made.
Ik hoop dat jullie nu een beetje weten wie ik ben,
en dan wil ik de pen deze keer nog even in de
familie houden en geef hem door aan Bjorn
Vissers.
Het Bestuur vol vuur
Het secretariaat is overgedragen aan Diana Smits.
Er zijn enkele kaarten verstuurd naar leden die
ziek waren. De e-mailadressen van de leden zijn
gecontroleerd/gewijzigd. Groen Drimmelen had
een stand op De Traaierie. Hierover meer in de
volgende nieuwsbrief.
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

Vergaderschema raad 2012

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

