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Van de redactie
Hierbij nummer 3 van 2013.
Lees 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.

Fractie in actie
Leo heeft in maart zijn
debuut gemaakt als
burgerlid in een
opinieronde. In een prima
eerste bijdrage heeft hij
duidelijk gemaakt hoe
Groen Drimmelen (VP /
D66) denkt over de
nieuwe verordening
huisvesting onderwijs. In
de toekomst staat er op
dat gebied wellicht veel te
veranderen als de gelden
voor de onderwijshuisvesting mogelijk naar
de scholen zelf gaan.
De aanbevelingen naar
aanleiding van het
rekenkamerrapport Lage
Zwaluwe West en het
onderzoek Haven
Drimmelen zijn vastgesteld door de raad. Dit
betekent onder andere
dat het college het
informatieprotocol,
richting raad, gaat
actualiseren om juiste en
volledige informatievoorziening te
waarborgen. Daarnaast
hanteert het college
voortaan op alle grotere
projecten het
zogenaamde 4ogenprincipe. Ook heeft
de raad in maart de
bestemmingsplannen
kernen Made en Lage
Zwaluwe vastgesteld. Dit
zijn bestemmingsplannen

OP DE AGENDA

WOENSDAG
10 april 2013
Algemene Ledenvergadering
Groen Drimmelen.

Aanvang:20:00 uur
Plaats: Cultureel Centrum
Plexat, Kerkstraat 22, 4845 ED Wagenberg
AGENDA
Opening door voorzitter
a. Vaststellen agenda
b. Goedkeuren notulen vorige ledenvergadering
c. Ingekomen
stukken
en
algemene
mededelingen Bestuur
2.
Bestuurssamenstelling:
a. Verkiezing en/of benoeming voorzitter: Het
bestuur draagt Ricus Tiekstra voor als
kandidaat
b. Verkiezing en/of benoeming bestuurslid: Jos
Engelen is herkiesbaar
Kandidaten
voor
beide
vacatures
kunnen zich vóór aanvang van de
vergadering
melden
bij
het
de
secretaris, bij voorkeur per e-mail.
3.
Jaarverslag secretaris
4.
Financiën:
a. Jaarrekening en jaarverslag 2012
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Begroting 2013
d. Vaststellen contributie 2013
e. Vaststellen giften 2013 (Wij verzoeken de
leden hun goede doelen voor te dragen. Dit
kan via mail/telefoon of bij aanvang
vergadering)
f. Benoeming kascontrolecommissie 2013
5.
Mededelingen van het Fractie
6.
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
a. Algemeen en planning
b. Status samenwerking Groen Links
c. Benoeming
Kandidaatstellingscommissie,
Campagnecommissie en
Programmacommissie (ook hiervoor
kunnen zich nog kandidaten
melden info@groendrimmelen.nl)
1.

7.

Rondvraag en afsluiting

Namens Bestuur van Groen Drimmelen
Diana Smits, secretaris 0618961980

waarin geen nieuwe
ontwikkelingen staan, maar
waarin wel de algemene regels
zijn geactualiseerd. Het college
wilde dat er op elk perceel vrij
tot en met 80% van het
perceel bebouwd kon worden.
De volledige coalitie heeft
ervoor gezorgd dat dit
percentage is verlaagd naar
70%. Dit is nog steeds een
verruiming van de huidige
situatie met 4%. Ook is
de nota duurzaamheid
vastgesteld, zoals gemeld in
“fractie in actie” in de vorige
nieuwsbrief. Een mijlpaal voor
Groen Drimmelen (VP / D66)!

Tot slot heeft de fractie ook
nog diverse activiteiten gehad:
Jürgen heeft een bijeenkomst
in Raamsdonkveer bijgewoond
in het kader van het Delta
programma waarbij voor
Drimmelen o.a. het fietspad op
de dijk van belang is indien
maatregelen noodzakelijk zijn.
Johan heeft de wegenschouw
bijgewoond in het kader van
het onderzoek dat de
rekenkamercommissie voert
naar het wegbeheer in de
gemeenten. Diana, Leo en
Jürgen hebben de
informatieronde van de
gemeenteraad bijgewoond,
waarin de visie op de haven
Lage Zwaluwe, de visie op
Drimmelen dorp en haven en
het nieuwe beleid op het gebied
van straatmeubilair zijn
gepresenteerd. Anita heeft de
bijeenkomst van de
werkgroepen inzake de visie op
het dorp Drimmelen
bijgewoond. Ook is Jürgen op
bezoek geweest bij een
ondernemer in het havengebied
in Drimmelen die bezwaar heeft
gemaakt tegen het
bestemmingsplan rond de
camping. Diverse (steun)
fractieleden hebben het 2e deel van
de cursus snellezen en
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mindmappen gevolgd. Verder zijn er diverse mails
van inwoners beantwoord en worden er afspraken
gemaakt voor insprekers tijdens de
steunfractievergaderingen.
Fractie van Groen Drimmelen (VP/D66)
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@xs4all.nl
Johan de Bruijn 0168-483025 johan@bicsnl.nl

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
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl

Het Bestuur vol vuur
Het Bestuur is bij elkaar geweest en heeft de
Algemene Ledenvergadering bij Plexat
voorbereidt. Verder is er gesproken over de
verkiezingen en de diverse commissies. Hierover
meer tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook
de stand van zaken met betrekking tot Groen
Links zal dan besproken worden. Zie voor de
volledige agenda pagina 1 van deze nieuwsbrief.
Het Bestuur hoopt op een grote opkomst!
Namens het bestuur,
Anita van Gennip bestuurslid
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
April:
Do. 04-04-2013
Di.
09-04-2013
Do. 18-04-2013
Di.
23-04-2013
Do. 25-04-2013
Woe

Opinieronde (gemeenteraad) EN EXTRA RAAD
Vergadering steunfractie
Gemeenteraad (besluitvormend)
Vergadering steunfractie
Informatieronde (gemeenteraad)

10-04-2013

Algemene Ledenvergadering PLEXAT WAGENBERG

Do.

02-05-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Di.

07-05-2013

Vergadering steunfractie

Do.

16-05-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

Di.

21-05-2013

Vergadering steunfractie

Do.

23-05-2013

Informatieronde (gemeenteraad)

Do.

30-05-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Mei:

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.

