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Kennismaken met… Dik van Beest
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid. Bjorn
Vissers draagt de pen over aan Dik van Beest.

Of ik een stukje voor de Nieuwsbrief van Groen
Drimmelen wilde schrijven, was de vraag van
Anita van Gennip een paar weken geleden.
Waar het over moest gaan ? Volgens Anita
schreven de meeste personen iets over zichzelf en
de wijze waarop zij zich bij Groen Drimmelen
betrokken voelen. Nou vooruit dan, dat wilde ik
wel doen, maar ja, hoe begin je dan en wat schrijf
je vervolgens wel en vooral niet op ?
Een poging :
Ik maakte ooit kennis met de VP, later Groen
Drimmelen, door Ad van Oosterhout, een man die
als een rode draad door mijn leven loopt.
We waren samen betrokken bij de Wagenbergse
voetbalclub VCW, waar we met andere
enthousiastelingen een aantal unieke
jubileumfeesten organiseerden. De samenwerking
zette zich voort bij Groen Drimmelen, waar we
beiden in het bestuur zaten en een aantal
bijzonder leuke debatavonden (Het Drimmels
Lagerhuis) vorm gaven, gestoeld op de formule
van het gelijknamige Tv-programma van Paul
Witteman en Marcel van Dam, dat in die tijd erg
populair was. We trokken er volle zalen mee in 't
Tapperijke in Made, maar natuurlijk ook op de
thuisbasis van de VP / Groen Drimmelen : Henk
van Wijk's Harmonie in Terheijden. Het is dan ook
volstrekt niet toevallig dat dezelfde Ad van
Oosterhout nu als prominent redactielid betrokken
is bij de succesvolle Spraakvermaak-formule; een
programma dat maandelijks een paar honderd
mensen enkele boeiende uren met informatie en
amusement biedt in café Ons Thuis in Terheijden.
De altijd bescheiden en immer beleefde, aardige
Ad van Oosterhout heeft veel betekend voor de
gemeenschap in onze woonomgeving; dat mag
best wel eens gezegd worden, volgens mij.
Groen Drimmelen dus, hoe moet je die partij
eigenlijk duiden ? Na het succes van de VP (jaren
60/70, alles was nieuw in Terheijden) was het
voor de fusiepartij Groen Drimmelen moeilijk om
dat succes op dezelfde voet voort te zetten; de
"groene" politiek is in Nederland nooit geweldig
populair geworden. Jolande Sap weet -vooral na
12 september jl.- als geen ander wat ik hiermee
bedoel. Bovendien heeft de nadruk binnen Groen
Drimmelen altijd (en terecht !) vooral gelegen op
het besturen van de gemeente; met Ton Houben,
Cor van Meel, Johan van Oosterbosch en Marijke
Vos heeft de partij wethouders/bestuurders met
grote kwaliteiten afgeleverd. Zoals eenieder weet,
zijn bestuurders andere personen dan lijsttrekkers
van partijen die mooie beloften doen over kapotte
lantaarnpalen en losliggende stoeptegels.
Helaas scoor je geweldig met een stoeptegel die
weer goed gelegd wordt, maar veel minder met

een consistent gemeentebeleid dat uiteindelijk in
het voordeel is van álle burgers. In de partij zijn
vele discussies over dit onderwerp gevoerd, maar
telkens was gelukkig de conclusie dat de weg van
het ongebreidelde populisme toch maar niet
moest worden ingeslagen; ik zeg : hoera
daarvoor, dan maar een zetel minder in de raad.
Zoals gezegd : de groene politiek is nooit populair
geworden in dit land en met nóg een soortgelijke
(Groen Links) partij in onze gemeenteraad is er
bovendien sprake van een extra en volstrekt niet
noodzakelijke versnippering. Dus : wanneer
beginnen de fusiebesprekingen met Karin v.d.
Berg ? Voor beide partijen lijkt me dit een voor de
hand liggende ontwikkeling, want anders zie ik de
komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 met
weinig vertrouwen tegemoet. Alle zeilen zullen
dus moeten worden bijgezet om de afgebrokkelde
aanhang van de partij in ieder geval te behouden
en zo mogelijk weer op een wat hoger niveau te
brengen; de duidelijke artikeltjes die ik
tegenwoordig met regelmaat in 't Carillon lees,
zijn daartoe in ieder geval een goede aanzet.
Verder zal er binnen de partij een voortdurende
discussie moeten plaatsvinden over de manieren
waarop in contact gekomen kan worden met
burgers, en dan vooral met de personen en
instellingen die Groen Drimmelen als haar
doelgroep beschouwt. Wie weet, moet er een
Drimmels Lagerhuis "nieuwe stijl" in het leven
worden geroepen met bekende gasten
(publiekstrekkers dus) en aansprekende
onderwerpen en kan op die manier worden
bijgedragen aan een nieuwe toekomst voor de
partij; 't is zomaar een hersenspinsel dat (in ieder
geval van mijn kant) niet verder is uitgewerkt.
Ik weet dat dit alles niet eenvoudig is, maar
volgens mij vormen alleen nieuwe inspanningen
een mogelijkheid om op een aanvaardbare wijze
met een voldoende omvangrijke fractie en
achterban gemeentelijke politiek te (blijven)
beoefenen. Ik hoop oprecht dat deze prachtige
partij daartoe in staat zal zijn.
Dik van Beest
Het Bestuur vol vuur
Ook het bestuur heeft afgelopen zomer gebruikt
om zo weinig mogelijk met politiek bezig te zijn.
Enkelen van ons zijn echt op vakantie geweest.
Anderen hebben hun tijd nodig gehad om bij te
komen van allerlei ongemakken in het leven zoals
ziekte of auto ongeluk. Weer anderen hebben
gewoon doorgewerkt en gaan hun vakantie
pakken wanneer anderen werken.
De eerste acties zijn ook door het bestuur weer
begonnen:
De ledendag die dit jaar gedaan is tijdens het
Biesbosch Streekfeest in Made, afgelopen zondag
16 September. We mochten 21 Groen
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Drimmelenaren verwelkomen die het leuk vonden
om rond te kijken op dit geslaagde Streekfeest.
Daarbij is ook geproost op het 12,5 jarig bestaan
van Groen Drimmelen.

Een derde punt om te vermelden is het Duurzaam
Drimmelen initiatief. Na aanleiding van onze
thema-avond “Duurzaamheid” vorig jaar in
november is er een mooi initiatief ontstaan.
Alhoewel dit geen bestuursactiviteit is van Groen
Drimmelen zijn er wel twee Groen Drimmelenaren
in het bestuur van deze nieuwe stichting:
Johan de Bruijn en Hans Kuijpers. De Stichting is
onlangs officieel van start gegaan en wij wensen
de beide heren heel veel succes met het verder
ontwikkelen van de doelstellingen van de
stichting.
Zie voor meer informatie:
www.duurzaamdrimmelen.nl/
Meer interessante linken
http://www.kennisonline.wur.nl (website
Universiteit van Wageningen met veel
biodiversiteit projecten en onderzoeken)
http://www.vng.nl (website Ver.Ned.Gemeenten)
http://www.watmooi.nl ( website met 100%
groene kleding)
http://www.kernmetpit.nl/Editie+2013/Deelneme
nde+projecten+2013/default.aspx?filter=NoordBrabant (website Heidemij waar zij dmv de
wedstrijd Kern met Pit bewonersgroepen uitdagen
om hun idee voor de leefomgeving binnen een
jaar te realiseren)
Hebben jullie interessante linken mail naar
info@groendrimmelen.nl

Proosten op het 12,5 jarig jubileum van Groen Drimmelen

De tweede actie is ook al weer begonnen.
In April tijdens de Algemene Ledenvergadering is
er al voorzichtig aangekondigd door het bestuur
dat er wat verkennende gesprekken zouden gaan
plaatsvinden met Groen Links Drimmelen.
Deze verkennende gesprekken zouden dan als
doel hebben om eens te onderzoeken of er
mogelijkheden bestaan voor een of andere vorm
van samenwerking tussen Groen Drimmelen en
Groen Links. Inmiddels hebben diverse
gesprekken plaatsgevonden die een goed basis
bieden voor de toekomst en die tijdens de ALV
van November aan de leden zal worden
voorgelegd. Hierbij kunnen we besluiten of we de
volgende en wellicht afrondende stappen kunnen
gaan zetten.
Vergaderschema raad 2012

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

Sep/okt

Okt/nov

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

12/9

10/10

18/9

16/10

Reguliere Raadsvergadering
(aanvang 19.30u)
Extra Raadsvergadering
Steunfractie info en opinie

27/9

25/10

2/10

Informatieronde (aanvang 19.30u)
Opinieronde (aanvang 19.30u)

Nov/dec

Dec/jan

Jan/feb

14/11

4/12

9/1

20/11

11/12

15/1

29/11

20/12

24/1

6/11

4/12

2/1

29/1

4/10

1/11

6/12

3/1

31/1

11/10

15/11

13/12

10/1

7/2

30/10

8/11

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

20/9

Rekeningcommissie (voorafgaand aan
een opinieronde) 18.00 uur

29/9
herfstvakantie:
15 t/m 19 okt

18/10

22/11

vervalt

17/1

Kerstvakantie:
24 dec t/m 4 jan

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

