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Van de redactie
geschreven. Dat betekent dat we het programma
2010-2014 als uitgangspunt gaan nemen, dit
gaan updaten en er actuele zaken en
ontwikkelingen in zullen gaan verwerken. De
(steun)fractie zal eind april, begin mei een tijdlijn
gaat schetsen en afspraken gaan maken wanneer
we extra bij elkaar gaan komen. Streven is om na
de zomer, eind september, het eerste ruwe
concept gereed te hebben.
Oproep; Alle leden die vinden dat bepaalde
onderwerpen in het programma
OP DE AGENDA
echt niet mogen ontbreken of die
suggesties hebben voor punten
07-05-2013 steunfractie voor
die in het programma horen te
de raad
staan, roepen we bij deze op ons
16-05-2013 Raadsvergadering
dit te laten weten. Uiteraard zijn
Zie verderop in de nieuwsbrief
alle leden ook van harte welkom
de agenda.
om de (extra) bijeenkomsten van
de (steun)fractie bij te wonen en
hier mee te praten over de
BIJLAGE 1
inhoud van ons programma.
Namens de (steun)fractie
Jürgen
2013

Wederom zijn er de bijdragen van de Fractie
en het Bestuur. En deze keer weer een kennismaken
met …
Verder een vacature voor een politiek medewerker. De
ledendag vindt dit jaar eerder plaats, dus allemaal
aanmelden!! 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

Tijdens de algemene
ledenvergadering hebben we
iedereen uitgebreid
bijgepraat over de stand van
zaken binnen de coalitie,
over het geweldige nieuws
van de definitieve verkoop
van de haven Drimmelen en
de visies die door de raad
zijn vastgesteld op de dorpen
Drimmelen en Wagenberg,
op duurzaamheid en
dorpsgericht werken.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
Allemaal successen waar we
wil het Bestuur een
jurest@xs4all.nl
zeer blij mee zijn.
Johan de Bruijn 0168-483025
Tijdens de raadsvergadering
johan@bicsnl.nl
in april hebben we
organiseren. Ivm de
gezamenlijk met onze
Kennismaken met
activiteiten in het najaar voor
coalitiepartners LHB en VVD
In deze rubriek stelt iedere
de gemeenteraadsverkiezingen
een motie ingediend die het
maand een ander lid zich voor en
is besloten de Ledendag naar
college opdraagt om de
geeft de pen door aan een
het voorjaar te halen. Zie
mogelijkheden voor een
medelid. Deze maand geen
bijlage 2 voor meer info.
eenmalige korting op de OZB
kennismaken met ….
Aanmelden voor 20 mei ’13
te onderzoeken voor 2014.
Miriam Tiekstra.. inderdaad ik
aan bij info@groendrimmelen.nl
Dit moet mogelijk zijn gezien
ben de dochter van Ricus
het overschot op de
Tiekstra. Geboren in Blaricum,
BIJLAGE 2
jaarrekening 2012 en de
maar met slechts 13 maanden al
verminderde risico’s door
verhuisd naar Made. Alleen
verkoop van de haven. Het
tijdens mijn studie heb ik 2,5
zou mooi zijn als de coalitie
jaar in Tilburg gewoond, hoewel
Politieke medewerker
het voor elkaar krijgt om
ik nog wekelijks in Made te
deze manier onze inwoners,
Groen Drimmelen
vinden was.
huizenbezitter en huurders
Nadat ik vorig jaar was
(want ook de
afgestudeerd aan de opleiding
woningbouwverenigingen
Pedagogiek, heb ik besloten dat ik
moeten meewerken) en
meer van de wereld wilde zien. Ik
bedrijven een hart onder de
wilde vooral erg graag naar Azië toe.
riem te steken in deze
Ik heb dan ook van oktober tot maart
economisch zware tijden.
een prachtige reis door Nepal, Thailand,
Verkiezingsprogramma; Inmiddels hebben we
Cambodja, Vietnam, Laos en Myanmar (voormalig
afgesproken dat vanuit de (steun)fractie de
Birma) gemaakt, met twee korte stops van een
programmacommissie voor de verkiezingen 2014
paar dagen in Hongkong en Kuala Lumpur. Een
aan het werk zal gaan. Dit is bij de vorige
reis waar ik vele ervaringen heb mogen opdoen,
verkiezingen goed bevallen. Bovendien ligt de
een prachtige cultuur heb mogen meemaken en
basis voor ons programma 2014-2018 er al,
schitterende natuur heb mogen aanschouwen.
omdat we de vorige keer al een programma voor
Mocht je nieuwsgierig zijn naar al mijn verhalen,
de lange termijn hebben
ik heb tijdens mijn reis een blog bijgehouden:
miriamtiekstra.waarbenjij.nu.

25 mei

Ledendag

Vacature
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Nu ik terug ben van mijn reis ben ik
werkzoekende, helaas is het momenteel erg lastig
een baan te vinden in mijn sector. Ik werk nu
dan ook tijdelijk in Tilburg bij Sodexo, in de
catering van een fabriek. Op die manier ben ik
gelukkig aan het werk en hoef ik dus niet hele
dagen thuis te zitten. In Made ben ik erg actief in
het verenigingsleven. Mijn grootste passie is het
maken van muziek, ik speel met veel plezier
klarinet bij Harmonie St. Caecilia. Ik speel
daarnaast ook in Zevenbergen mee met het
Ruimteorkest, een jong symfonieorkest waar ik
sinds enkele weken viool speel. Over een paar
weken zal ik ook met een groepje muzikanten van
diverse orkesten uit Made naar Kozmin gaan, hier
speel ik op saxofoon. Naast de muziek ben ik veel
sportief bezig, ik vind het heerlijk om te hard
lopen, ik doe aan wand klimmen en ben lid van
Judoclub Made, hoewel ik daar stiekem meer aan
de bar te vinden ben dan op de mat. Bij de
judoclub en de harmonie ben ik regelmatig als
vrijwilliger aan de slag, zo maak ik, samen met
nog een muzikant, het nieuwsblad van de
harmonie die twee keer per jaar verschijnt.
Dankzij mijn vader is mijn interesse voor de
politiek al van jongs af aan groot. Zo had ik in de
brugklas al dagelijks discussie met een klasgenoot
over de politiek. Ik ben daarom voor de vorige
verkiezingen een keer meegegaan met mijn vader
naar de ledenvergadering van Groen Drimmelen
en daarna lid geworden. Aangezien ik het de
afgelopen jaren erg druk had met mijn studie en
ook in Tilburg woonde, bezocht ik enkel de
ledenvergadering. Nu ik klaar ben met mijn studie
en ook weer terug in Made woon, heb ik besloten
om meer te gaan doen met mijn lidmaatschap
voor ook bij de steunfractie aanwezig te zijn.
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
Het bestuur is blij ook voor het komende jaar het
vertrouwen van de leden te hebben gekregen. Met
Ricus opnieuw op de voorzittersstoel en Jos

herkozen als bestuurslid zijn we weer op ‘ volle
oorlogssterkte’ . Dat zal ook wel nodig zijn het
komende jaar met de verkiezingen in aantocht.
De drie commissies die belast zijn met de
voorbereidende werkzaamheden zijn geïnstalleerd
en kunnen met hun klus aan de slag. Jürgen en
zijn mede fractiegenoten hebben al duidelijk
gemaakt dat het verkiezingsprogramma zal
bestaan uit een actualisatie van het programma
dat voor 2010 door de leden is onderschreven.
Verder zullen Carla, Gerry, Guido en Marieke zich
bezig houden met de voorbereidingen van de
campagne. Vanzelfsprekend zijn creatieve ideeën
van harte welkom. Stuurt u ze vooral naar
info@groendrimmelen.nl . Diana zal er dan voor
zorgen dat de ideeën bij de commissie terecht
komen. Tenslotte zullen Marijke, Peter en Ad de
(hopelijk) lastige klus krijgen om een mooie lijst
samen te stellen. Alle leden zullen hiervoor over
enige tijd een formulier ontvangen waar men zijn
of haar voorkeur op kan aangeven. De procedure
is niet gewijzigd. Ik vertrouw er op dat we de
kiezers weer een representatieve lijst kunnen
voorschotelen met voldoende geschikte
kandidaten voor het raadslidmaatschap.
Aan het eind van de ledenvergadering deed
Jürgen nog wel een belangrijke oproep. Marijke
stopt na deze raadsperiode met het
wethouderschap. Onze partij heeft altijd de
intentie om een capabele wethouderskandidaat te
kunnen leveren. Het bestuur zal zich op korte
termijn, samen met de fractie, buigen over een
profielschets voor de wethouderskandidaat. Kent
u iemand uit uw omgeving waarvan u weet dat hij
of zij het gedachtegoed van Groen Drimmelen
onderschrijft en die wellicht voor deze functie
geschikt en beschikbaar zou zijn neem dan vooral
contact met mij op (e-mail: tieks067@planet.nl).
Bestuur; Ricus Tiekstra, voorzitter tieks067@planet.nl
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 MEI
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)

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.
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BIJLAGE 1

VACATURE
Politieke medewerker Groen Drimmelen
Het bestuur van Groen Drimmelen is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
die politieke belangstelling heeft en maatschappelijk betrokken is en die het leuk
vind met anderen te werken aan een goed verkiezingsresultaat 2014.
De vrijwilliger richt zich met name op de volgende taken:
1. Het ondersteunen van de fractie met name op het gebied van communicatie
en representatie
2. Het meewerken aan de profilering van de partij
Dat houdt o.a. in:
Het bijhouden van evenementenkalender en andere gebeurtenissen in onze
gemeente.
Het bijwonen van de fractievergaderingen
Het bijhouden van de website
Het schrijven van persberichten
Deelnemer, werkgroep communicatie
Profiel:
Lid of affiniteit met Groen Drimmelen
Teamplayer
Praktische inslag, servicegericht
Zelfstandig kunnen werken
Goede schrijfvaardigheid

Heb je interesse neem dan contact op met;

info@groendrimmelen.nl
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Bijlage 2

25 mei LEDENDAG GROEN DRIMMELEN
Streekproducten Fietsroute Drimmelen
UITNODIGING REEDS VIA DE MAIL EN POST VERZONDEN
_

Het bestuur en de fractie lijkt het leuk om samen met onze leden de streekproducten fietsroute 25 mei als
partij Groen Drimmelen te fietsen.
Gezien de drukte in het najaar voor de verkiezingen willen we de ledendag dan ook op 25 mei doen.
Wie willen er mee fietsen? Het zou leuk zijn als we met een grote groep op weg kunnen, als het kan in een
groen shirt of jasje.
D’n Amerkant verzorgd de route van ongeveer 12 km, onderweg word er gezorgd voor versnaperingen.
De kosten € 7,50 zijn voor eigen rekening. De overige onkosten € 10,00 zijn voor rekening van Groen
Drimmelen.
Na de fietstocht zo rond 18.00 uur krijgen we nog een maaltijd met iedereen.
Willen jullie meedoen meld je dan voor 20 mei ’13 aan bij info@groendrimmelen.nl
Wat ik alleen nog aan jullie wil vragen om € 7,50 over te maken naar rekening 13.15.76.402 t.n.v. groen
Drimmelen o.v.v. Streekproducten fietsroute Drimmelen dan zorg ik dat iedereen aangemeld wordt.
Wij willen rond 12.00 uur verzamelen bij het startpunt en 12.15 uur gaan fietsen.
Op naar een sportief dagje Groen Drimmelen.
Met vriendelijke groet,
Diana Smits
Secretariaat Groen Drimmelen.

De route is een prima dagje uit voor het hele gezin! ( 10-12 km)
Meer dan 10 ( agrarisch – toeristische) bedrijven te bezoeken met uitleg in
onze gemeente Drimmelen
Incl. maaltijd en versnaperingen onderweg ( excl.drank)
Start vanaf 10.00 tot 13.00 uur vanaf mini camping De Rooie Weel in Wagenberg bij
Johan en Caroline ,Wagenstraat 74 Wagenberg 076-5934503
Eindpunt Mini Camping De Rooie Weel in Wagenberg ( ook parkeergelegenheid)
Samen eten om 18.00 uur
Kosten: € 7.50 voor volwassenen.€ 2.50 voor kinderen van 4 tot 12 jaar Het bestuur heeft
besloten €10.00 voor zijn rekening te nemen
We gaan rond 12.00 uur verzamelen bij het startpunt en 12.15 uur gaan fietsen
- Info: www.den-amerkant.nl / www.johanencaroline.nl

