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Van de redactie

Nieuwjaars ontmoeting. Op 17 januari hebben

De eerste nieuwsbrief van 2013. Veranderingen in de
Leo en Jürgen een bezoek gebracht aan de GGD.
fractie Ricus vertrekt en Johan komt. Lees de bijdragen
Verder is er nog contact geweest met SV
van de Fractie en het Bestuur en
Terheijden over de
kennismaken met …Leden die
problematiek rond de plannen
OP
DE
AGENDA
graag een artikeltje, tip en/of
tot verbetering van hun
hun mening willen geven via de
In de raadsvergadering van
accommodatie. In het Carillon
nieuwsbrief kunnen dit sturen
24 januari as neemt Ricus
en Rondom de
naar info@groendrimmelen.nl .
Tiekstra afscheid als raadslid
Toren is aandacht geschonken
Ook vragen zijn hier welkom.

Fractie in actie januari
2013

en wordt Johan de Bruijn
beëdigd als nieuw raadslid.
Leo Mol wordt burgerlid en
vervangt daarmee Johan.
Na de raadsvergadering is er
gelegenheid afscheid te
nemen van Ricus Tiekstra.

aan de voordelen van een
goede afvalscheiding. In het
verlengde hiervan is een poll
op de website geplaatst met de
vraag ; Waarom gooit u
etensresten bij het restafval en
niet bij het GFT afval (Groene
kliko)? Ga naar http://
www.groendrimmelen.nl/ ?
action om aan de poll mee te
doen. Ook heeft Jürgen met
een inwoner uit Hooge
Zwaluwe contact per mail
gehad over de punten in dit
artikel. Als dit artikeltje wordt
geschreven staat de opvolging
van Ricus in de fractie nog op
de planning. A.s. donderdag 24
januari wordt Johan de Bruijn
geïnstalleerd en wordt afscheid
genomen van Ricus Tiekstra.
Ook wordt Leo Mol als
vervanger van Johan benoemd
als burgerlid. Ricus bedankt
voor jouw inzet de afgelopen
jaren en veel succes verder in
Moerdijk. Johan gefeliciteerd
met je benoeming en Leo
welkom als burgerlid.
Fractie van Groen Drimmelen
(VP/D66)

Er was dit jaar amper sprake
van een kerstreces. De
steunfractie kwam al op 3
januari bijeen om de
opinieronde van 10 januari
voor te bereiden. Vooral het
archeologiebeleid deed nogal
Agenda punten van zowel de info-opinie
als raadsvergadering zijn te raadplegen
wat stof opwaaien, terwijl de
via de site.
fractie zich wederom
http://drimmelen.shared.1eeurope.nl/bis/agendasc
uitsprak tegen het
hema.asp
aanpassen van de regels
rond de invulling van het
Agenda Raadsvergadering 24 januari 2013
om 19.30 uur in het gemeentehuis te Made.
bedrijventerrein Thijsseweg
in Wagenberg. Dit is destijds
ALGEMEEN
1. Opening
aangelegd om bedrijven uit
1.1 Onderzoek geloofsbrieven
de kern Wagenberg te
huisvesten, nu wil het
SCHORSING
college met steun van een
1.2 Beëdiging raadslid de heer J. de Bruijn
meerderheid van de raad dit
2. Vragen ex artikel 37a Reglement van Orde Gemeente
Drimmelen
voor alle bedrijven uit
3. Vaststellen agenda
Drimmelen openstellen.
4. Vaststellen raadsflitsen 20 december 2012
Volgens onze fractie is maar
5. Mededelingen
weer eens aangetoond dat
hier sprake is van een
HAMERSTUKKEN
volledig overbodig
6. Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente
Drimmelen
bedrijventerrein, gezien de
BESPREEKSTUKKEN
mogelijkheden die er zowel
7. Rapport Vitaal Wagenberg
binnen als buiten onze
8. Archeologiebeleid gemeente Drimmelen
gemeente zijn. Daarnaast
9. Vaststellen basistarieven Hulp bij het Huishouden
Fractie Jürgen Vissers, 0162ontneemt het college nu en
vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
683894, jurest@xs4all.nl
mandatering aan college vanaf 2014
in de toekomst bedrijven uit
Ricus Tiekstra, 0162-684498,
10. Verordening gemeentelijke antidiscriminatie
tieks067@planet.nl
Wagenberg de kans te
voorziening gemeente Drimmelen
verhuizen naar de
11. Voordracht en benoeming burgerlid
Thijsseweg. Dat was nu net
Kennismaken met… Ricus
12. Opheffen geheimhouding
het enige goede punt
Tiekstra
13. Sluiting
destijds bij die invulling als
In deze rubriek stelt iedere
bedrijventerrein en dat
maand een ander lid zich voor
wordt nu ook nog losgelaten.
en geeft de pen door aan een
Verder was er aandacht voor
medelid. Guido Annaert draagt
de dorpsvisie Wagenberg.
de pen over aan Ton Houben
Vooral het nadenken over de
toekomstige invulling
Kennismaken met …..
rondom de locatie Plexat
Een beetje vreemd om als,
deed stof opwaaien.
voormalig partijvoorzitter en
Jürgen heeft samen met
,inmiddels, voormalig raadslid
Marijke de partij vertegenwoordigd bij de door het
namens onze partij, een stukje te schrijven met
bedrijvennetwerk Drimmelen georganiseerde
de titel ‘ kennismaken met ...’ . Je denkt immers
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dat binnen onze partij iedereen mij inmiddels wel
zo’n beetje kent. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van de partij werd dat ook
wel een beetje bevestigd met de typeringen die
over mij werden uitgesproken. ‘ Links,
enthousiast, eigenwijs, betrokken, etc.’ Volgens
mij zat er geen typering bij, waar ik mij niet in
zou kunnen vinden. Ik heb mij dan ook
afgevraagd, wat weet men eigenlijk niet van mij?
Zoveel heb ik al die jaren toch niet verborgen
weten te houden.
Mijn politieke interesse dateert al uit mijn jeugd.
Het is mij met de paplepel ingegoten. Al
ruimschoots voor ik werd geboren was mijn vader
raadslid en wethouder voor de PvdA in
Leeuwarden. Op zondagochtend mocht ik nog wel
eens mee naar het kantoor van mijn vader. Hij
moest dan ‘ stukken’ doornemen voor de
raadsvergadering van maandagavond. Het was
uitermate ‘spannend’ om met het lampje boven
zijn deur te spelen. Rood, dan was hij in
bespreking. Zijn kantoor was gevestigd op een
hoekpand op de tweede verdieping met uitzicht op
het oude stadhuis. In de laatste jaren van zijn
wethouderschap had mijn vader de mooiste
kamer in het voormalige Stadhouderlijk hof in
Leeuwarden. Leeuwarden, of voor ingewijden,
Liwwadden’ is voor mij nog altijd de stad waar ik,
samen met mijn broer en beide zusters, een heel
fijne en vooral zorgeloze jeugd heb mogen
doorbrengen en waar ik dan ook goede
herinneringen aan heb. Herinneringen die
tegenwoordig dankzij sociale media warm worden
gehouden. Niet voor niets zeg ik altijd dat ik geen
Fries ben, maar een ’ Liwwadder’ . Toch verlang ik
er niet naar om weer naar de geboortegrond terug
te keren. Daarvoor ben ik inmiddels teveel
vergroeid met de May en omstreken. Hier wonen
mijn kinderen. Hier wonen vrienden en kennissen
en hier voel ik me heel erg thuis. Liwwadden
bezoek ik nog een enkele keer per jaar en ik ben
dan toch wel weer blij terug te komen op Made.
Dat ik ‘links’ ben is een erfenis uit mijn
opvoeding. Als je het zelf goed hebt, is het logisch
dat je daar ook anderen in laat delen. Het is ons
met de paplepel ingegoten. Toen in 1977 de
vorming van ‘Den Uyl 2’ op niets uitliep was dat
voor mij reden om lid te worden van de PvdA. Dat
ben ik tot najaar 1998 gebleven. Naast lokale
strubbelingen binnen de partij, kon ik mij niet
langer herkennen in de PvdA van Wim Kok en de
zijnen. Al snel heb ik mij daarna aangesloten bij
de VP, een van de partijen die aan de basis stond
van Groen Drimmelen, een partij waar ik nog lang
lid van hoop te zijn. Ik geef de pen met alle
plezier door aan Ton Houben.
Interessante linken
Deze maand ontvingen we geen linken.

Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
Goh, zo zit je aan kerstmis en Oud + Nieuw te
denken en zo is het weer eind januari 2013.
Tijdens het schrijven van dit stukje afgelopen
zondagmiddag, zit ik naar buiten in de polder te
kijken naar een heuse sneeuwjacht.
Ondanks alle overlast heeft dit winterweer toch
ook zijn charme. Het laatste halfjaar zit ik voor
mijn werk zeer regelmatig in het Verre Oosten,
met name in Singapore en Hong Kong, en een van
de dingen die ik daar mis is het echte Nederlandse
winterweer. In de tropen is het altijd warm en de
natuur is altijd het zelfde. Groen en in bloei. Dit is
aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere
kant eigenlijk ook heel vervelend. Dit huidige
winterweer zet ons mensen weer even met beide
voeten op de grond. Ondanks het feit dat we vaak
denken dat we de wereld beheersen en dat de
maatschappij maakbaar is, komen we er tijdens
dit soort perioden achter dat we maar een
stelletje amateurs zijn. Ondanks het feit dat we al
200 jaar treinen maken, kunnen we met een
beetje sneeuw alles weer stil zetten. Onze
luchthavens zijn regelmatig gesloten omdat we de
sneeuw niet op tijd van de banen kunnen halen.
Ondanks al ons sneeuwruim materieel kunnen we
de filemeldingen nauwelijks tellen. Het goede van
dit weer is dat we lekker binnen moeten blijven bij
de warme kachel en de tijd hebben om dit soort
stukjes te schrijven. Nog enkele dagen en
ondergetekende wordt raadslid. Een nieuwe
uitdaging voor me en ik ben er van overtuigd dat
onze fractievoorzitter Jürgen Vissers me daar heel
erg goed in gaat begeleiden en helpen. Ook onze
wethouder Marijke Vos is al begonnen met goede
adviezen. Na een kleine drie jaar raadslid te zijn
geweest gaat Ricus Tiekstra donderdag 24 januari
het stokje overdragen aan Johan.
Ik wil Ricus dan ook hartelijk bedanken voor de
tomeloze inzet die hij de laatste jaren heeft
getoond. Zelfs na zijn benoeming tot griffier in de
gemeente Moerdijk heeft hij het nagenoeg
onmogelijke geprobeerd om zijn functioneren als
raadslid en griffier te combineren. Het zal voor mij
een flinke uitdaging worden om Ricus zijn
aanwezigheid en inbreng te kunnen evenaren,
maar ik zal mijn best gaan doen. Dit is dus tevens
het laatste stukje van mij als voorzitter van
Groen Drimmelen. Voor de mensen die dit nog
niet weten: De functie van voorzitter en raadslid
is onze partij statutair niet toegestaan, dus moet
ik als voorzitter aftreden vanwege onze eigen
regels.
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Overigens ben ik het met deze regels helemaal
eens. Belangenverstrengeling moeten we te allen
tijde in onze partij proberen te vermijden.
Een formeel afscheid van Ricus gaat gebeuren
tijdens en na de Raadsvergadering op 24 Januari.
Naar ik begrepen heb uit betrouwbare bron
(Marijke???) wordt er van mij verwacht dat ik ook
een rondje moet geven voor mijn benoeming als
raadslid. Welnu, na afloop van de
raadsvergadering gaan dat met alle aanwezige

Groen Drimmelaren gebeuren in de Korenbeurs in
Made.
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.

24-01-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

Di.

29-01-2013

Vergadering steunfractie

Do.

31-01-2013

Informatieronde (gemeenteraad)

Februari:
Do.

07-02-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Di.

12-02-2013

Vergadering steunfractie

Do.

21-02-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

Do.

28-02-2013

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.

