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Van de redactie

Wederom een vol nummer. Bijdrages van de Fractie en
het Bestuur en kennismaken met ….Leden die graag een
artikeltje, tip en/of hun mening
willen geven via de nieuwsbrief
OP DE
kunnen dit sturen naar
info@groendrimmelen.nl . Ook
vragen zijn hier welkom.

Fractie in actie
november/december
2012

dat de kantines een uur na het laatste wedstrijd
gesloten moet zijn, vooralsnog buiten werking
blijft. Ook stond het digitaal
AGENDA
vergaderen op de agenda.
Door nu te willen starten
geven we aan serieus te zijn
met het terugdringen van de
papierberg. Discussie was
met name dat de
burgerleden wel een
abonnement krijgen maar
geen I-pad in bruikleen en
het feit dat de griffie nog
best wat werk heeft om alles
De Fractie en het Bestuur
via een bepaald systeem
wenst iedereen een
digitaal te maken. Dit gaat
echter op korte termijn
gezellige jaarwisseling en
veranderen. Hierbij gaf
een goed begin van 2013
Jürgen aan het glas liever
en nodigt hierbij alle leden
halfvol te zien ipv van half
leeg zoals andere partijen.
van Groen Drimmelen met
In de vergadering van
partner uit voor
december heeft Ricus zijn
Vrijdag 11 januari 2013
laatste inhoudelijke bijdrage
NIEUWJAARSRECEPTIE
aan het debat geleverd. Op
24 januari zal Johan als zijn
van GROEN DRIMMELEN
opvolger worden
Aanvang 19:00 uur
geïnstalleerd en neemt ricus
Café de Polderpub, Kerkstraat 6
afscheid van de
4926 CW Lage Zwaluwe
gemeenteraad. Leo Mol zal
de plaats van Johan innemen
als burgerlid.
De Raad

De laatste fractie in actie van
het jaar 2012 alweer. Weer
een bewogen jaar is voorbij
gevlogen. De laatste
maanden heeft de fractie zich
weer goed laten zien in de
gemeenteraad. De begroting
van de gemeente was voor
onze fractie aanleiding om via
een amendement het
resterende deel van de voor
subsidies beschikbare budget
voor verenigingen te
behouden. Het gaat om een
bedrag van € 10.000,00, dat
wordt gestort in een reserve
dat voor de verenigingen
beschikbaar blijft, zodat
schommelingen in het
bestand van jeugdleden op
de vangen. Ook een motie
van onze fractie om extra
De inforonde van 3 januari vervalt
budget voor de stichting
Fractie van Groen Drimmelen
De steunfractie staat nu ingepland op 3-1
Leergeld werd door de raad
(VP/D66)
Agenda opinieronde 10-1-2013
gesteund. Vervolgens is in
1. Opening
Jürgen en Ricus
december het besluit
2. Vaststellen agenda
gevallen om gronden in de
3. Vaststellen opinieflitsen 13 december 2012
Fractie Jürgen Vissers, 0162jachthaven in Drimmelen aan
4. Inventarisatie spreekrecht
683894, jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498,
5. Raadsvoorstel Rapport Vitaal Wagenberg
te kopen. Deze aankoop was
tieks067@planet.nl
6. Opinievoorstel Concept nota lokaal
wenselijk om de verkoop van
gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente
de jachthaven zelf te kunnen
Drimmelen
Kennismaken met… Patty
effectueren, waarmee de zo
7. Raadsvoorstel Archeologiebeleid gemeente
en Wim van Aard.
gewenste risicovermindering
Drimmelen
In deze rubriek stelt iedere
op het kan worden
8. Opinievoorstel Bedrijventerrein Thijssenweg
maand een ander lid zich
gerealiseerd. Jürgen heeft
9. Rondvraag
voor en geeft de pen door
vooral de houding van CAB
10. Sluiting
aan een medelid. Guido
De agenda van de raadsvergadering van
gehekeld. Het CAB, in maart
Annaert draagt de pen over
nog de meest fanantieke
24-01-2013 staat nog niet op de site.
aan Patty en Wim van Aard
http://drimmelen.shared.1eeurope.nl/bis/agendasche
voorstander van de verkoop,
ma.asp
was als een blad om de boom
van mening veranderd.
U waarschijnlijk niet
Onbegrijpelijk en in onze
onbekend zijn wij en dochter
ogen onverantwoord.
Marieke via een goede vriend,
Verder is een amendement
Ricus Tiekstra, lid van Groen
van ons over de
Drimmelen geworden. De
sluitingstijden van de
eerlijkheid gebied daarbij te
sportkantines unaniem door de raad gesteund,
zeggen dat Marieke uiteindelijk de doorslag heeft
waardoor de bepaling in de APV
gegeven. Mam, Pap,… het zijn allemaal mensen
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met dezelfde ideeën en opvattingen als die van
jullie. Zouden jullie ook geen lid willen worden?
Daar zitten we dan, het schrijven van een stukje
over onszelf. Prima, maar hoe begin je dat dan?
Misschien het beste door iets over onze begintijd
te vertellen. We zijn allebei geboren in Breda en
hebben elkaar via de werkgever en de
tafeltennissport, in 1979 leren kennen. Zij het dat
er een leeftijdsverschil van bijna 8 jaar tussen ons
bestaat woonden we in onze kindertijd, zonder het
van elkaar te weten, op een steenworp afstand in
de wijk Belcrum. Of zoals de Bredanaars zeggen
“De Polder”. In Breda hebben we elkaar in 1981
het “ja-woord” gegeven en zijn daar ook onze
beide kinderen geboren, Marieke (januari 1984)
en Maarten (december 1985). Ten tijde van het
schrijven van dit stukje is onze familie verder
uitgebreid. Op 29 oktober jl. is namelijk ons
eerste kleinkind , een kleindochter met de naam
Romy, geboren. Het is de dochter van onze zoon
Maarten en zijn vriendin Anouk.
Vanaf ons trouwen hebben we in Prinsenbeek
gewoond. In 1992 zijn we naar Made verhuisd,
naar de Meeuwenlaan waar we nog steeds met
veel plezier wonen. Tijdens de eerste
kennismakingen van onze kinderen op de Den
Duin school(1992) kwamen we al snel in contact
met ouders uit onze straat die hun kinderen daar
ook op school hadden zitten. Van het een kwam
het ander en ging Patty plaats nemen in de
Ouderraad van de Den Duin en werd zij leidster
bij Madese Boys. Daar nam ze samen met Ricus
Tiekstra plaats in het jeugdbestuur en werd Wim
coach bij de Madese Hockeyclub. Daar is hij ook
betrokken geweest bij het ontwerp en de
realisatie van het nieuwe clubgebouw. Inmiddels
zijn onze kinderen hun eigen weg binnen die
verenigingen gegaan en zijn we niet langer als
begeleidster of coach actief. Bijkomend heeft die
periode er wel toe geleid dat we ons in Made goed
thuis zijn gaan voelen!!
Werk
Na de Havo kwam Patty bij, wat toen
Inkoopcombinatie Samen Sterk heette, werken.
Ter ondersteuning van de inkopers werkte ze daar
op de afdeling meubelen. Wim werkte daar vanaf
1975 op de afdeling Bouwbureau alwaar er
geregeld tekeningen e.d. van de afdeling
meubelen moesten worden afgedrukt. Dat heeft
eigenlijk tot onze eerste kennismakingen geleid.
Na een door de personeelsvereniging
georganiseerd tafeltennistoernooi was de boot
aan. Inmiddels kennen we elkaar nu 33 jaar. Bij
de geboorte van Marieke stopte Patty met werken
en heeft ze een aantal jaren na de geboorte van
Maarten opnieuw een baan gezocht. Nu werkt ze
als administratief medewerkster bij Den Braven
Sealants. Voorafgaand werkte ze bij WPK

(Westlandse Planten Kwekerij) en bij Maros
slagerijen voor de administratie.
Via Monoliet Beton, Samen Sterk Bouwbureau en
Euretco Vastgoed werkt Wim nu als bouwkundig
adviseur/tekenaar bij Archos bouw- en
adviesbureau te Breda en verzorgt daar de
planvoorbereiding ten behoeve van diverse
bouwprojecten en aanvragen om
omgevingsvergunningen. De werkzaamheden
betreffen vaak renovatieprojecten aan
gemeentelijke- of rijksmonumenten. Daarnaast
wordt het bureau vaak ingehuurd voor het
samenstellen van zogenaamde meerjaren
onderhoudsplanningen en het opnemen van
gebouwschade.
Hobby’s
Een van onze hobby’s is onze caravan.
Aanvankelijk begonnen met een vouwwagen die
we via een tourcaravan inmiddels omgewisseld
hebben voor een “stacaravan” in de Eifel
(Duitsland)waar we graag mogen vertoeven. Ook
daar op de camping hebben we weer vrienden
ontmoet en ondernemen we gezamenlijk
verschillende activiteiten: van dagjes weg tot
wandelingen in de omgeving. Het is daar namelijk
in één woord schitterend.
Daarnaast is Wim daar radiozendamateur .
Zijn roepletters, PA3AJI, werden hem ter
identificatie na het doen van een radiotechnisch
examen en een morseproef door onze overheid
toegewezen. Van bevriende radioamateurs kwam
in der tijd de vraag of hij bij de Thomas More
scouting groep in Prinsenbeek mee wilden doen
aan een jaarlijks terugkerend evenement, de
Jamboree On The Air. De bedoeling daarvan was,
en is dat nog steeds, dat scouts over de hele
wereld in de gelegenheid worden gesteld om via
radio contact met elkaar te leggen. Daar hebben
ze nu het afgelopen jaar voor de
zevenentwintigste keer aan deelgenomen, en
kunnen ze op mooie herinneringen terugkijken.
Een radioverbinding met Zuid-Afrika bijvoorbeeld.
Aan weerskanten hadden we 2, ongeveer 7 jaar
oude, meisjes achter de microfoon die elkaars taal
natuurlijk niet machtig waren. Bij het over en
weer zingen van het liedje “Berend Botje Ging Uit
Varen” werd echter de afkomst en relatie tussen
onze beide landen duidelijk. Wellicht dat het voor
u in een tijd van elektronische post en draadloze
telefonie een veroudert communicatiesysteem
mag lijken,… maar duiden de Amerikanen het als
“when all else fails” . Dat geldt ook voor ons land
en in het bijzonder tijdens de watersnoodramp in
1953. Ook daar waren het radioamateurs, net als
nu met de orkaan Sandy in de VS, die het
noodverkeer op poten wisten te zetten en
hulpverleners op de plaats van bestemming
wisten te brengen. Patty’s hobby is jarenlang de
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tafeltennissport geweest (van 1976-2009) Daar
het ledenaantal van de vereniging sterk terugliep
is ze er uiteindelijk mee gestopt. Tot dat moment
is ze daar vanaf 1981 actief bestuurslid en
wedstrijdleidster geweest. Nu kun je haar ook
lekker lezend thuis in de bank terug vinden …
De slogan “Liberaal waar het kan en sociaal waar
het moet” spreekt ons in Groen Drimmelen erg
aan. Het is ook hoe wij in het leven willen staan.
In gesprekken met andere leden tijdens
algemene ledenvergaderingen of ledendagen
wordt deze gedachte steeds onderschreven.
Kortom, een groep mensen om je bij thuis te
voelen.
Patty en Wim van Aard
Wim en Patty dragen de pen over aan Ricus Tiekstra

Interessante linken
Deze maand ontvingen we geen linken.
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
We zijn alweer aan het einde van 2012.
Wanneer je bezig bent lijkt het allemaal gewoon
zijn gangetje te gaan. Maar terugkijkend is er
afgelopen jaar in politiek oogpunt heel wat
gebeurd. De breuk in de oude coalitie met CAB ,
PvdA en VVD. Kort daarna weer de nieuwe coalitie
waar we als Groen Drimmelen tegen de
verwachtingen in toch weer deel van uitmaken.
Tot nu toe gaat deze coalitie met VVD, Lijst Harry
Bakker en ons heel goed.
Afgelopen zomer en najaar zijn er een aantal
gesprekken geweest tussen Groen Drimmelen en
Groen Links. Tijdens deze gesprekken werd
duidelijk dat er eventueel ruimte is voor een
complete fusie tussen beide partijen. Tijdens de
algemene ledenvergadering 22 November j.l.
bleek onze ALV een samenwerking met Groen
Links wel goed te keuren, maar dan alleen in de

vorm van een lijstverbinding. Dit heb ik na afloop
van de ALV onmiddellijk (telefonisch) besproken
met Groen Links en gesprekken hierover gaan de
komende weken weer plaatsvinden.
Als bestuur zijn we ook alweer begonnen met het
voorzichtig gaan voorbereiden van de
verkiezingscampagne 2014. Het lijkt nog ver weg
maar over een maand of 14 is het weer zover.
Als er mensen zijn die nu al denken dat ze ambitie
hebben om op de kieslijst te willen staan of zelfs
gemeenteraadslid willen worden: Gaarne
aanmelden bij Fractie en/of bestuur!!!
De komende weken staat er nog een wisseling te
gebeuren:
Ons Raadslid Ricus Tiekstra heeft vanwege drukke
werkzaamheden als Griffier van de Gemeente
Moerdijk (Zevenbergen) aangegeven dat hij het
raadslidmaatschap in gemeente Drimmelen niet
kan voortzetten. Nummer drie op de kieslijst, uw
huidige voorzitter, heeft aangegeven dat hij deze
raadszetel wil overnemen en dit gaat gebeuren op
24 Januari 2012.
Bij deze wil ik alvast namens Bestuur en leden
Ricus bedanken voor alle goede werk als Raadslid
de laatste drie jaren.
Een feestelijk afscheid gaan we doen tijdens onze
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 Januari 2013.
Ook is er een formeel afscheid van Ricus tijdens
de Raadsvergadering op 24 Januari.
Bij deze wens ik alle lezers van deze nieuwsbrief
een prettige jaarwisseling en een zeer
voorspoedig 2013 en natuurlijk ook latere jaren.
Namens het bestuur, Johan de Bruijn
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 raad 2013
Januari:
Do. 03-01-2013
Do. 10-01-2013
Di.
15-01-2013
Do. 24-01-2013
Di.
29-01-2013
Do. 31-01-2013
Februari:
Do. 07-02-2013
Di.
12-02-2013
Do. 21-02-2013
Do. 28-02-2013

Steunfractie (was info ronde maar deze gaat niet door)
Opinieronde (gemeenteraad)
Vergadering steunfractie
Gemeenteraad (besluitvormend)
Vergadering steunfractie
Informatieronde (gemeenteraad)
Opinieronde (gemeenteraad)
Vergadering steunfractie
Gemeenteraad (besluitvormend)
Informatieronde (gemeenteraad)

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld
http://www.groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=6 voor de volledige agenda van 2013. Hier staan ook steeds de laatste
wijzigingen.

