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Van de redactie

belemmerend werken juist voor Wagenbergse
ondernemers, en daar was het terrein voor
bedoeld. In februari is er onder andere gesproken
over de visie dorpsgericht
werken. Het dorpsgericht
AGENDA
werken, één van de
speerpunten uit ons
10 april 2013
verkiezingsprogramma, is
inmiddels niet meer weg te
Algemene
denken uit de Drimmelense
samenleving. Elk dorp heeft op
Ledenvergadering
zijn eigen manier een
Groen Drimmelen.
bewonersgroep in ontwikkeling,
de ene groep is daarin verder
dan de andere, maar de basis
De agenda en locatie volgen
staat. We hebben onze
Fractie in actie
binnenkort maar noteer de
inwoners nu en in de toekomst
Op 24 januari heeft Ricus
datum
alvast
in
je
agenda
hard nodig om alles wat er op
met een mooie speech
ons af komt samen te
afscheid genomen van de
realiseren. Maar we zullen de
gemeenteraad en van de
inwoners daarin ook veel vrij
fractie van Groen Drimmelen
moeten laten binnen alle
(VP / D66). In zijn verhaal
mogelijkheden. Ook kwam de
prikkelde hij de raad met
GEZOCHT;
nota duurzaamheid aan de
een aantal gedachten, zowel
orde, een pronkstuk van onze
MENSEN
DIE
ZICH
vanuit zijn ervaringen als
wethouder Marijke Vos. Al
KANDIDAAT WILLEN
raadslid als vanuit zijn
jaren hameren wij op
ervaringen als griffier in
STELLEN OM VOORZITTER
duurzaamheid, ons
Moerdijk. Via deze weg
verkiezingsprogramma had als
TE
WORDEN
VAN
GROEN
bedanken wij Ricus
rode draad duurzaamheid en
DRIMMELEN.
nogmaals voor zijn inzet en
nu ligt er een uitstekende visie
prestaties!
voor. Een droombeeld
Johan is diezelfde
gecombineerd met concrete
Aanmelden
kan
tot
a.s.
vergadering fris gestart en
punten voor de toekomst. Het
Algemene
Ledenvergadering
heeft tijdens zijn eerste
uitvoeringsprogramma volgt,
raadsvergadering meteen
10 April 2013 jullie kunnen je
maar zeker is dat Drimmelen
zijn “maidenspeech”
voortaan steeds duurzamer zal
aanmelden
bij
de
secretaris
gehouden. Tot slot is in die
handelen, doen en denken.
via
info@groendrimmelen.nl
vergadering Leo benoemd
Tot slot heeft de fractie ook
als burgerlid. Wij wensen
nog diverse activiteiten gehad:
Leo succes als burgerlid,
Leo en Jürgen zijn op
voor de steunfractie is hij al
werkbezoek geweest naar de
een aanwinst in elk geval.
GGD in Breda en naar SOVAK in
In januari heeft de
Terheijden. Bij de GGD hebben we
gemeenteraad onder andere
uitleg gekregen over alle activiteiten
de dorpsvisie Wagenberg vastgesteld. Jürgen
die de GGD voor onze gemeente uitvoert. Bij
heeft namens de fractie aangegeven niet te willen
SOVAK zijn de plannen voor de (vervangende)
wachten met nadenken over de locatie Plexat in
nieuwbouw gepresenteerd en toegelicht. Leo heeft
de toekomst. Er zijn gelden om Plexat nog 8 jaar
een bijeenkomst van WAVA/!GO in Oosterhout
te behouden. Wat er daarna zal gebeuren met het
bijgewoond naar aanleiding van een rapport over
“dorpshart” van Wagenberg is nog onduidelijk.
de toekomst van de sociale werkvoorziening.
Het college wilde wachten met opties verkennen,
Jürgen is bij een bijeenkomst van D66 Oosterhout
de meerderheid van de raad wilde uiteindelijk dat
geweest, waar Wouter Koolmees (2e Kamerlid)
er op tijd gekeken gaat worden naar mogelijke
sprak en vragen beantwoordde, onder meer over
invullingen. Het bedrijventerrein aan de
de gemeentefinanciën in de toekomst. Verder zijn
Thijsseweg in Wagenberg is vrijgegeven voor
er diverse mails van inwoners beantwoord.
bedrijven buiten Wagenberg. Onze fractie was
Fractie van Groen Drimmelen (VP/D66)
hier één van de tegenstemmers. Dit is namelijk
buiten alle afspraken die in het verleden zijn
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@xs4all.nl
gemaakt en kan bovendien in de toekomst
Johan de Bruijn 0168-483025 johan@bicsnl.nl
Hierbij nummer 2 van 2013. Februari is zo’n korte
maand dat het de redactie verraste en het uiteindelijk
maart is als jullie deze
nieuwsbrief ontvangen . Lees de
OP DE
bijdragen van de Fractie en het
Bestuur. Deze keer geen
kennismaken met …volgende
maand weer. De redactie wil
leden oproepen indien ze graag
een artikeltje, tip en/of hun
mening willen geven via de
nieuwsbrief zij dit kunnen dit
sturen naar
info@groendrimmelen.nl . Ook
vragen zijn hier welkom.
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Kennismaken met
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid
zich voor en geeft de pen door aan een medelid.
Deze maand geen kennismaken met, volgende
maand Peter ‘s-Gravendijk
Interessante linken
Deze maand ontvingen we geen linken.
Wel een uitnodiging van de stichting Batan Woro
voor hun 6e Afrikafeest dat jullie als 2 bijlagen
aantreffen.
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
Tsja, een belangrijk jaar is net gestart en nu al
zitten we (even) zonder voorzitter. Daarom neem
ik het stokje tijdelijk over. Gelukkig staat Groen
Drimmelen er een stuk beter voor dan een aantal
jaren terug. Ik hoef me dan ook geen zorgen te
maken dat ik het voorzitterschap net zo lang moet
waarnemen als de vorige keer. Kandidaten zijn
van harte welkom en kunnen zich tot 10 april
melden bij de secretaris.
Woensdag 10 april 2013 is de eerste
Algemene Ledenvergadering van 2013.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda’s!
Tijdens de ledenvergadering zal er de nieuwe
voorzitter gekozen worden en er is aandacht voor
de voorbereidingen voor de verkiezingen 2014.
Wij hopen op een grote opkomst.
Verkiezingen
Begin volgend jaar zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent volop
werk aan de winkel voor de nieuwe voorzitter en
de rest van het bestuur. Vorige week zijn we dan
ook begonnen met de voorbereidingen. De

verschillende commissies moeten worden
samengesteld, zodat ze na de ALV van 10 april
volop aan het werk kunnen: Zoeken van
kandidaten voor op de lijst; schrijven van het
programma; voorbereiden van de campagne.
Aan jullie als leden zou ik willen vragen om het
komende jaar actief mee te helpen bij de
voorbereidingen voor de verkiezingen. Het
bestuur zal zelf ook al een aantal mensen
benaderen voor de verschillende commissies.
Daarnaast herhaal ik graag de oproep die Johan
op deze plaats in december heeft gedaan: denk
eens na of je je kandidaat wilt stellen bij die
verkiezingen. Bestuur en fractie zijn graag bereid
je bij die keuze te helpen.
Verder is Ricus Tiekstra namens Groen Drimmelen
naar Judoclub Made geweest die het 50 jarig
bestaan vierde.
Rest mij om Johan van deze plaats af hartelijk te
bedanken voor zijn energieke inzet als voorzitter
de afgelopen jaren en succes te wensen in zijn
nieuwe functie van gemeenteraadslid. Mede
dankzij hem hebben we de partij redelijk goed op
de rit en kunnen we 2014 met vertrouwen
tegemoet zien.
Namens het bestuur, Marcel Verlinde
( voorzitter a.i.)
Bestuur; vacature voorzitter
Diana Smits, secretaris 06-18961980
diana.smits@groendrimmelen.nl, Marcel Verlinde,
voorzitter a.i. en 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
Maart:
Do.
Di.
Do.
Di.
Do.

07-03-2013
12-03-2013
21-03-2013
26-03-2013
28-03-2013

Opinieronde (gemeenteraad)
Vergadering steunfractie
Gemeenteraad (besluitvormend)
Vergadering steunfractie
Informatieronde (gemeenteraad)

April:
Do.
Di.
Do.
Di.
Do.

04-04-2013
09-04-2013
18-04-2013
23-04-2013
25-04-2013

Opinieronde (gemeenteraad)
Vergadering steunfractie
Gemeenteraad (besluitvormend)
Vergadering steunfractie
Informatieronde (gemeenteraad)

Woe

10-04-2013

Algemene Ledenvergadering

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.

