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Van de redactie
Deze keer een zomereditie; i.v.m. de vakantie van de
redactie is het niet gelukt de juni uitgave te verzenden.
Daarom een volle nieuwsbrief met nieuws van de
afgelopen 3 zomermaanden. Er was een overvolle
agenda voor de fractie de laatste vergadering voor de
vakantie. \inmiddels heeft de eerste raadsvergadering
na de vakantie alweer plaatsgevonden. Deze keer weer
een kennismaken met … en een verslag van de
ledendag. De redactie zou het leuk vinden wat meer
reacties van de leden te ontvangen en roept leden op
een artikeltje, tip en/of hun mening te geven via de
nieuwsbrief. Zij kunnen dit sturen naar
info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier welkom.

Fractie in actie
Juni2013

verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van
2014. Drukbezochte bijeenkomsten, waarin we op
de ons zo kenmerkende wijze met elkaar goed
inhoudelijk hebben gediscussieerd over allerlei
onderwerpen. Ik heb er het volste vertrouwen in
dat we met die basis weer een goed en
onderscheidend programma gaan krijgen! De
oproep in de vorige nieuwsbrief m.b.t. dit
onderwerp heeft overigens helaas niet tot reacties
geleid.
Namens de (steun)fractie
Jürgen.

Het bovenstaande stukje heeft Jürgen in juni
geschreven inmiddels zijn de
vergaderingen weer
OP DE AGENDA
begonnen en zijn de eerste
info/ opinie/
19-09 opinieronde
raadsvergadering al weer
24-09 steunfractie raad
achter de rug. Na zijn
vakantie zal Jürgen in de
25-09 informatieavond renovatie
september editie hier in het
Dongemond college
kort nog op terugblikken.
26-09 19.30 informatieavond

De visie op bedrijventerreinen
in de Amerstreek is door
Marijke unaniem door de
gemeenteraad geloodst.
Drimmelen, Oosterhout en
Geertruidenberg hebben een
gezamenlijke visie op
bedrijventerreinen vastgesteld.
over concept beleid
Drimmelen heeft geen
Fractie Jürgen Vissers, 0162Duurzaamheid
regiofunctie als het hierom
683894, jurest@ziggo.nl
Johan de Bruijn 0168-483025
gaat, duurzaamheid op
02-10 informatieavond
johan@bicsnl.nl
bedrijventerreinen is zeer
Dongemond gemeenten
belangrijk en er gaat gekeken
transities
Kennismaken met
worden naar de huidige
09-10 Raadsvergadering
In deze rubriek stelt iedere
leegstand en de effecten
maand een ander lid zich
daarvan op de toekomstige
Noteer
al
vast
voor en geeft de pen door
behoefte. Brieltjespolder 2 in
aan een medelid. Deze
Made is naar aanleiding van de
13 november 2013
maand kennismaken met ….
uitkomsten van het onderzoek
(onder voorbehoud) in jullie
Fred de Heijde
wat ons betreft echter
agenda’s
voor
de
Algemene
absoluut geen optie meer!
Dank je Miriam, dat ik me
Ledenvergadering. In deze
Verder heeft de gemeenteraad
weer eens mag voorstellen.
het besluit genomen om de
vergadering worden alle
Voor de oudgedienden bij
glasbollen van de
zaken m.b.t de
Groen Drimmelen zal dat
glasinzameling te gaan
gemeenteraadsverkiezingen
niet nodig zijn maar voor de
vervangen door ondergrondse
leden die wat korter bij de
2014
besproken
en
ter
inzamelpunten. Goed voor het
club zijn, ach wie zal het
straatbeeld en zonder
goedkeuring voorgelegd aan
zeggen misschien wel aardig
verhoging van de tarieven,
de leden
of wellicht verrassend: een
omdat we goed gespaard
lid van Groen Drimmelen die
hebben voor dit soort
jaagt,
golft (sinds kort) en
“vervangingsinvesteringen”.
(landelijk) VVD stemt ….om
Tijdens een interactieve
maar even met de deur in huis te vallen. Die
bijeenkomst hebben Johan, Leo en Anita onze
keuze zal ik straks toelichten. Naast de hobby’s
prioriteiten voor het veiligheidsbeleid van de
van mijn kids ben ik erg geïnteresseerd en bezig
gemeente Drimmelen voor de komende jaren
met natuur, onze cultuur, ons cultureel erfgoed en
aangegeven. Uiteindelijk koos de gehele politiek
onze Brabantse geschiedenis. Verder heb ik altijd
hier voor verkeersveiligheid en inbraken als
al veel sympathie gehad voor bedreigde en
belangrijkste prioriteiten.
onderdrukte culturen en volkeren en hun (e.v.
Tenslotte hebben we weer (steeds meer!) diverse
nog voortdurende) strijd en dat laatste en het
mails van inwoners en belangengroepen
vele onrecht wat er op de wereld is houdt mij de
beantwoord. Verkiezingsprogramma
laatste jaren steeds meer bezig en bepaalt mijn
Inmiddels hebben we ook een tweetal
landelijke keuze. Dat klinkt vreemd maar
bijeenkomsten gehad over ons
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daardoor zweef ik eigenlijk voortdurend tussen
links-liberaal en rechts-liberaal, maar plaatselijk
kom ik zonder enige twijfel steeds uit bij Groen
Drimmelen.
Hoe is t zo gekomen, Groen Drimmelen? Ik denk
dat ik ongeveer 25 jaar geleden lid ben geworden
van D66……tijdens een feestje bij of van mijn
ouders, liet ik me (ja voorspelbaar, waarschijnlijk
erg laat op de avond) overhalen door ik denk Cor
van Meel of René Goosens om eens een
steunfractieavond bij te wonen. Die vonden toen
nog plaats bij Cor van Meel in die kuil in zijn
woonkamer. En….. dat sprak mij toch wel aan,
zowel de politiek die er daar werd bedreven als de
gemoedelijkheid en gezelligheid na de officiële
bijeenkomst ………en de biertjes door Roel steeds
uit de kelder opgedoken vielen goed, zo werd ik
dus lid van D66. Dat laatste met die kelder werd
als jongste bediende uiteraard al snel mijn taak.
Ik was toen echter nog landelijk lid van de PPR
en dus linkser en groener dan D66 maar D66 was
op dat moment in Made duidelijk socialer en
progressiever dan al de andere partijen in de
plaatselijke politiek, dus die keuze was wel uit te
leggen. Landelijk deed D66 het destijds al goed,
maar wij hier zelfs nog wat beter en onze afdeling
groeide snel met vooral ook veel jeugdige leden.
De successen volgden elkaar snel op en het
hoogtepunt was toen we bijna de grootste partij
werden en zelfs met 3 raadsleden in de raad
kwamen en voor het eerst een wethouder
mochten leveren. Het scheelde niet veel of ik was
zelf nog in de gemeenteraad beland, maar dat
was toen eigenlijk al niet meer mijn bedoeling,
want ondertussen waren er al 3 brakken geboren
in ons huisje achter in de Oude Kerkstraat. Het
vaderschap ging natuurlijk steeds meer tijd
vragen.
Nu ondertussen meer dan 10 jaar later, wonen en
studeren mijn beide dochters, Anne en Karlijn, in
Amsterdam en zit alleen Noud nog op de
middelbare school en is nog thuis. Met Noud ga ik
nagenoeg iedere avond en zaterdag of zondag
naar de judo of sporten. Momenteel (al meer dan
een jaar) staat het judoën helaas op een wat
lager pitje na een arm- en beenbreuk van Noud.
Het zal dus moeilijk worden om terug aan de top
te komen, maar hij heeft er nog steeds plezier in
dus we gaan door en zo zijn bijna alle avonden
dus nog steeds bezet.
Mijn dagelijks werk is het onderhouden en
beheren van (met name monumentaal) vastgoed
en het liefst restaureer ik als verloren beschouwde
of bestempelde monumenten. Daarbuiten heb ik
tot voor kort bijna 20 jaar in de gemeentelijke
monumentencommissie gezeten, daarnaast had ik
ook een aantal jaren bestuursfuncties vervuld bij
de plaatselijke heemkundekring, het waterschap
‘Land van Nassau’ en ook nog een tijdje bij de

plaatselijke afdeling van D66. Tevens was ik 8
jaar trainer en leider van een jeugdteam van
Madeseboys en ben ik 20 jaar natuurgids geweest
in de Biesbosch.
Uiteraard ben ik de afgelopen jaren de politieke
gebeurtenissen in onze gemeente wel een beetje
blijven volgen en ook de landelijke politiek en
daartussen zit natuurlijk een groot verschil. Om
eerlijk te zijn moet ik bekennen dat ik, zoals juist
al genoemd, bij de laatste landelijke verkiezingen
VVD heb gestemd: van linkse jongere ben ik zeg
maar zachtjes opgeschoven naar een rechtse
oudere…Dat is natuurlijk niet helemaal waar, over
het algemeen ben ik denk ik nog steeds linksliberaal. Maar ik vind met name de visies en de
aanpak van D66-landelijk en wat andere linkse
partijen te slap als het gaat om de aanpak van
criminaliteit en terrorisme. Zachte heelmeesters,
stinkende wonden…..ik heb veel moeite met altijd
die verzachtende omstandigheden, die slappe
aanpak, dat is voor de hele maatschappij
achterop, juist ook voor al die ’goedwillende’
medelanders met een kleurtje, daar wordt te
weinig bij stilgestaan. Ik denk dat daardoor de
vooroordelen en de discriminatie alleen maar
verder zullen toenemen. Ook verbaast het mij
steeds weer hoe gemakkelijk er door de huidige
politiek voorbij wordt gegaan aan het schenden
van de rechten van bijvoorbeeld homo’s en
lesbiennes, van vrouwen in bepaalde culturen,
van mensen die andere politieke denkbeelden
hebben of met een ander geloof door bepaalde
culturen of landen en dat zelfs binnen de NAVO.
En wat te denken wat er zal gebeuren als landen
waar idioten of dictators aan de macht zijn sterker
worden of sterker denken te zijn dan wij met onze
NAVO? We moeten dan vooral maar hopen dat ze
bijvoorbeeld nog geen kernwapens tot hun
beschikking hebben. Maar even niet aan denken
wat er allemaal mis kan gaan. Ik (de VVD’er in
mij) ben daarom de afgelopen jaren tot inzicht
gekomen dat we er niet omheen kunnen: om met
de NAVO een sterk leger op de been te houden.
En natuurlijk: nu zitten wij ver van dat midden- of
verre oosten maar andere Europese landen waar
wij zo graag op vakantie gaan grenzen daar kort
aan, dus enige solidariteit lijkt mij wel op zijn
plaats. Allemaal nog ver van ons Madese bedje.
Wat de plaatselijke politiek betreft kom ik iedere
keer weer tot de conclusie dat Groen Drimmelen
me het beste ligt en dat is toch het belangrijkste !
In de eerste plaats uiteraard door de (actieve)
mensen in de partij en de zuivere politiek die
word bedreven (democratisch en integer, dus
algemeen belang voor persoonlijk belang) maar
uiteraard ook inhoudelijk door de politieke
opvattingen en keuzes. Daarom vind ik het
eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend om in
ieder geval steun te betuigen aan die mensen die
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zoveel energie steken in onze gemeenschap. Ik
verbaas me overigens altijd weer over de
onuitputtelijke energie van een aantal mensen in
Groen Drimmelen en het zijn ook meestal deze
mensen die ook nog eens functies hebben binnen
verenigingen en zo. Ik moet ook bekennen dat ik
zoveel energie niet heb of tenminste kan (of wil)
vrijmaken momenteel, dus mijn bijdrage zal
vooralsnog beperkt blijven tot ondersteunende
activiteiten. Een rol op de voorgrond zoals
bijvoorbeeld commissielid streef ik absoluut niet
meer na.
Maar is er veel veranderd in 30 jaar ? Toen ik
begon in de politiek was eigenlijk de
milieuproblematiek het grootste probleem en de
kaalslag van het mooie platteland…ik was echt
zo’n groene destijds…… en ach is er dan zoveel
veranderd? Ja, er is ontzettend veel cultureel
erfgoed verdwenen en verloren gegaan en dat lijkt
maar niet te stoppen. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld zoveel armere landen als Nederland
is de zorg voor of over onze cultuur en
monumenten hier veel slechter: het staat en valt
voor een deel vaak met toerisme en dat hebben
we te weinig hier en dat wordt zo alleen nog maar
minder ! In mijn ogen verliezen we de dragers
van onze identiteit. Zijn (mijn) onze denkbeelden
en het huidige beleid achterhaald, vraag ik me
vaak af ? De jeugd (ook mijn kinderen) houdt zich
met andere dingen bezig en heeft kennelijk
andere identiteitsdragers. De vraag is: blijft dat zo
of gaan ze ooit ook weer op zoek in hun
vertrouwde omgeving waar ze zijn opgegroeid
naar herkenbare, cultuureigen identiteitsdragers ?
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes want dreigt een
“echt” bijzonder monument en identiteitsdrager
verloren te gaan dan ontstaan er toch weer
geweldige initiatieven en is er veel saamhorigheid
zoals bij de restauratie van de kerk in Wagenberg.
Maar er is natuurlijk nog een nieuw fenomeen :
we laten (welhaast vanzelfsprekend zou ik
zeggen) andere culturen een steeds grotere
stempel drukken op onze samenleving (dus i.p.v.
integratie) en over het algemeen hebben deze
mensen nou eenmaal minder gevoelens bij onze
cultuur. Er is waarschijnlijk, tenminste daar mag
ik niet aan twijfelen, voor ’ons geen andere
oplossing dan integratie. Maar hoe ? En wil
iedereen dat wel ? De integratie van bepaalde
bevolkingsgroepen lijkt toch op zijn zachtst
gezegd wat te stagneren ! Ik denk weleens: ik
schei er mee uit, ik ga naar Schotland of Ierland.
Die cultuur is best nauw verwant aan die van ons
(vooral aan die van de Belgen) en het is er zo
mooi maar ja, het chauvinisme in me wint het
toch steeds weer.
Al met al wil en mag ik ook niet klagen
hoor……positief blijven lees ik altijd van een van
onze partijvrienden op Facebook. En inderdaad:

het is hier nog steeds goed leven in ‘ons’
Brabantse land. Veilig, vertrouwd, nog voldoende
schone lucht om in te ademen met de Biesbosch
en de Vrachelse heide op enkele kilometers,
sportaccommodaties, onderwijs en zorgverlening
is voor de meesten nog aardig op peil en bijna
alles is wel te krijgen of te kopen. En we hebben
“ook of toch” een bloeiende heemkundekring
(waar ik als bijna 50-er op twee vrienden na nog
steeds de jongste ben) enz., enz. Ook kunnen ze
hier geweldige evenementen organiseren zoals
afgelopen week de TOP 100, petje af hoor, wat
een klasse, wat een organisatie. Dus laten we
waarderen en vooral koesteren wat we wel
hebben .
Ik geef de pen door aan Hans van Dongen
Schaliegas in Brabant – wat zegt ú?
De rijksoverheid neemt binnenkort een besluit
over het al dan niet toestaan van het boren naar
schaliegas. Als het om opsporing en winning van
schaliegas gaat, mag de provincie alleen advies
geven.
De provincie Noord-Brabant wil graag uw mening
weten voordat zij een standpunt inneemt over
schaliegaswinning in Noord-Brabant. Via de site
kunt u uw mening geven.
Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Deze discussie is een onderdeel van het proces
dat uiteindelijk met leiden tot een Brabants
standpunt over de winning van schaliegas. Op dit
online platform kunt u de provincie laten weten
wat u vindt, welke vragen u heeft, welke kansen u
ziet en waarover u zich zorgen maakt. De
resultaten nemen we vervolgens mee in de
voorbereiding van een openbare informatieve
bijeenkomst voor statenleden op 27 september
2013.
Voor verdere info zie www.brabant.nl/schaliegas
Duurzaam66
Duurzaamheid is een thema waar u als burger of
als politicus op lokaal niveau steeds meer mee te
maken krijgt. Hoe onze openbare ruimte
onderhouden? Hoe zamelen we best afval in? Hoe
de transitie naar duurzame energie lokaal
stimuleren en faciliteren? Hoe doelstellingen op
gebied van energie neutrale gemeente behalen?
Welke initiatieven bestaan er al in de regio en wat
kunnen er eruit leren? Om op deze en andere
vragen antwoord te krijgen en om samen
standpunten te bepalen rond
duurzaamheidvraagstukken in Zuidoost Brabant,
organiseert D66 de Kempen samen met andere
D66 afdelingen in de regio een bijeenkomst op 23
september. Daar zal ook de laatste stand van
zaken rond schaliegas boringen en opslag van
kernafval in onze regio gegeven worden.
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Sprekers zijn Gerben-Jan Gerbrandy (Europees
Parlement), Stientje van Veldhoven (Tweede
Kamer), Barbara Marcus en Pieter Reus (SRE)
onder voorzitterschap van Anne-Marie Spierings
(Statenfractie Noord-Brabant). Locatie is de Venco
Campus in Eersel, één van de meest duurzame
gebouwen in Nederland.
Het programma vindt u op
http://d66dekempen.nl/news/item/duurzaam66/8
3
EN NU VOORUIT
Groen Drimmelen (VP/D66) heeft een diversiteit
aan leden wat betreft de politieke achtergrond,
waaronder D66-ers. Vandaar dat ik u op de
hoogte wil brengen van een nieuwe ontwikkeling
in de regio.
Per 9-9-13 is er een nieuwe D66 afdeling
Dongemond. Onder deze afdeling vallen de
gemeenten Aalburg, Drimmelen ,
Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem ,
Alleen in Drimmelen is D66 actief binnen Groen
Drimmelen. Nu komen er in de andere
gemeenten wellicht ook raadsfracties. In het land
van Altena wordt samen met Groen Links en PvdA
samengewerkt onder de naam Progressief Altena.
In Geertruidenberg zijn positieve gesprekken
gaande met Groen Links. Als het mee zit op 19
maart 2014, wordt het progressieve geluid in
onze regio nieuw leven ingeblazen en versterkt.
Doelstellingen van de Afdeling Dongemond i.o.
zijn:

Versterken van D66 in de regio;

Creëren van betrokkenheid van de D66 leden
zijn regionale vraagstukken;

Regionale versterking van de D66 campagnes;

Ondersteuning van de locatie fracties;

Regionale samenwerking met andere
afdelingen verbeteren;

Groei van het aantal D66 leden in de regio.
Voor alle duidelijkheid, er is een duidelijke
scheiding in verantwoordelijkheid tussen bestuur
en politiek. D66 Dongemond bemoeit zich niet
met de lokale politiek, maar probeert door
kennisoverdracht, het organiseren van
bijeenkomsten, de fracties te ondersteunen . En
natuurlijk door een permanente campagne D66 te
versterken.
D66 Oosterhout blijft zelfstandig, maar er zal
goed samengewerkt worden.
Marijke Vos

Het Bestuur vol vuur
Het bestuur heeft zich de afgelopen periode bezig
gehouden met de planning naar de komende
verkiezingen.: Een klus die zorgvuldigheid vraagt,
omdat we de stijgende lijn die in 2010 is ingezet
willen doorzetten. De campagnecommissie heeft
al een eerste proeve van haar plannen aan het
bestuur overlegd. Er zullen nog wat puntjes op ‘i’
gezet moeten worden, maar dan kan deze club na
de zomervakantie aan de slag. De
programmacommissie is ook al volop aan de slag
en verwacht wordt dat in september een eerste
concept aan het bestuur aangeboden kan worden.
De kandidaatstellingscommissie zal na de
zomervakantie zijn werkzaamheden beginnen.
In het bestuur is gesproken over het profiel van
onze kandidaat-wethouder. Een concept is
inmiddels aan Jurgen en Marijke voorgelegd voor
commentaar.
Dan onze politieke medewerker. Op onze oproep
is een reactie ontvangen. Het bestuur meent
echter dat de fractie zich over de concrete
invulling zal moeten buigen. Ook hier zal na het
zomerreces meer duidelijk over worden.
Leden dag
Uiteindelijk hebben twaalf leden meegedaan aan
de fietstocht georganiseerd door d’n Amerkant.
Een groen lint trok door de gemeente en bezocht
een aantal locaties waar lokale specialiteiten
werden aangeboden. Aan het eind hebben zij nog
genoten van een verrukkelijke maaltijd.
Dankzij de organisatie van d’n Amerkant en het
prima weer mocht gesproken worden van een
geslaagde activiteit.

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
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Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar info@groendrimmelen.nl
Vergaderschema raad 2013
September:
Do.

19-09-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Di.

24-09-2013

Steunfractie

Oktober:
Do.

03-10-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

Di.

08-10-2013

Steunfractie

Do.

10-10-2013

Informatieronde (gemeenteraad)

Di.

22-10-2013

Steunfractie

Do.

24-10-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Do.

31-10-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

November:
Di.

05-11-2013

Steunfractie

Do.

07-11-2013

Begrotingsraadsvergadering

Di.

26-11-2013

Steunfractie

Do.

28-11-2013

Informatieronde (gemeenteraad)

December:
Di.

10-12-2013

Steunfractie

Do.

12-12-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Do.

19-12-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

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.

