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Van de redactie
diverse grote transities zijn verder voorbereid
(jeugdzorg, AWBZ/WMO etc.) en het minimabeleid
van de gemeente Drimmelen is aangepast aan de
huidige ontwikkelingen. Stuk voor stuk plannen
die bijdragen aan de voor ons zo belangrijke
doelstellingen, het moet duurzaam en het moet
sociaal binnen de eigen kracht van onze inwoners
en verenigingen.
Ook zijn we weer aanwezig geweest bij
verschillende bijeenkomsten met inwoners of
organisaties. Zo zijn we o.a. actief geweest op de
jaarmarkt van Wagenberg, is Leo op bezoek
Fractie in actie
geweest bij het Dongemond College in Made, waar
is gesproken over mogelijke
OP DE AGENDA
Na de vakantieperiode zijn we
uitbreiding en zijn we
direct weer aan de slag
aanwezig geweest bij een
gegaan. Ten eerste met
bijeenkomst over het
ALGEMENE
reguliere vergaderingen,
uitvoeringsplan
LEDENVERGADERING MET
bijeenkomsten en
duurzaamheid.
ALS THEMA
onderwerpen. Ten tweede
Vrijdag 20 september heeft
GEMEENTERAADSrichting de laatste begroting
de raad een bezoek
van deze raadsperiode, welke
VERKIEZINGEN 2014
gebracht aan het
begin november 2013 voor
Havenschap Moerdijk en
2014 zal worden vastgesteld.
aldaar een rondleiding per
27 november 2013
En ten derde natuurlijk richting
bus meegemaakt en
de gemeenteraadsIn deze vergadering worden
daarnaast zeer goede
verkiezingen, die op 19 maart
gesprekken gehad met o.a.
alle zaken m.b.t de
2014 zullen worden gehouden.
de Burgemeester Jac Klijs
gemeenteraadsverkiezingen
Dat betekent dat er naast het
van Moerdijk en diverse
2014 besproken en ter
reguliere raadswerk ook hard
raadsleden uit Moerdijk.
is gewerkt aan het verder
goedkeuring voorgelegd aan
Johan en Carla en ook
uitwerken van het
Marijke waren daar de hele
de leden
verkiezingsprogramma. Na
middag/avond present.
Locatie: Gouden Leeuw
diverse bijeenkomsten en
Tot slot: afgelopen zondag
Terheijden
goede discussies met de
13 oktober 2013 tijdens
Aanvang; 20.00 uur
programmacommissie
Spraakvermaak ben ik als
(waarvoor dank!) is het eerste
huidig fractievoorzitter van
concept inmiddels aan het
Groen Drimmelen (VP / D66)
bestuur gepresenteerd. Er
te zien geweest in een
zullen nog wat aanpassingen
interview. Spraakvermaak
worden gedaan en eind
interviewt van alle in de
oktober zal de definitieve versie van het concept
gemeenteraad aanwezige partijen iemand in de
worden aangeboden, welke dan door onze leden
aanloop naar de verkiezingen. Wij en het CDA
moet en mag worden gelezen, becommentarieerd
waren afgelopen zondag als eerste te zien.
en hopelijk vastgesteld!
De reguliere vergaderingen hebben ook (over)vol
Namens de fractie
gezeten met zeer veel verschillende onderwerpen.
Jürgen Vissers
Helaas is de herinrichting van het kruispunt bij de
verkeerslichten in Made (voorstel was om hier de
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Johan de Bruijn 0168-483025 johan@bicsnl.nl
verkeerslichten te verwijderen) voorlopig niet
doorgegaan. Wij vinden het een gemiste kans om
Kennismaken met
de weg en openbare ruimte daar voor de
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid
toekomst duurzaam veilig in te richten, waarbij de
zich voor en geeft de pen door aan een medelid.
auto meer en meer te gast zou zijn.
Deze maand kennismaken met ….
Het uitvoeringsplan biodiversiteit is vastgesteld
Hans van Dongen
(bomen, bermen, bijen, bloemen en natuur), de
De fractie is weer volop in actie, meer hierover in de
nieuwsbrief. Hans van Dongen in kennismaken met… en
een stukje over de beklimming van Niels Tiekstra van de
Mont Ventoux voor het goede doel. Verder zijn het
Bestuur en de diverse commissies druk bezig met de
voorbereidingen voor de gemeenteraad verkiezingen
2014; een update van de campagnecommissie .De
redactie vindt het leuk 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.
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Fred gaf mij in de vorige nieuwsbrief de pen door
en dit is niet de eerste keer dat hij me voor het
karretje spant. Ik ben namelijk via hem ook een
beetje de politiek ingerold.
Toch neem ik ook nu graag zijn handreiking aan
omdat ik deze rubriek 'Kennis maken met' heel
leuk vind om te lezen. Je hoort wat meer over de
achtergronden van partijgenoten en wat hen drijft
om op hun manier actief te zijn voor de
gemeenschap. Nu is het mijn beurt.
Ik ben Hans van Dongen, geboren en getogen
Madenaar, getrouwd en vader van 2 kinderen. Ik
ben auditor bij de Auditdienst van de Rabobank en
werk in heel Zuid Nederland. Al heel wat jaren, ik
ben de tel kwijt, ben ik lid van Groen Drimmelen
en sinds 2010 ook burgerlid.
Wij wonen vrijwel ons hele leven in Made. We
hebben ons enkele keren de vraag gesteld of we
naar een andere plaats zouden verkassen. De
vraag op deze vraag was steeds; waarom zouden
we? We hebben het eigenlijk prima naar onze zin
hier. Made, de gemeente Drimmelen, biedt vrijwel
alles wat we voor alledag nodig hebben en voor
de niet alledaagse dingen hoef je nooit ver weg.
Made ligt erg centraal t.o.v. steden die daar prima
in kunnen voorzien.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat dit
voorzieningenniveau door onze gemeente kan
worden behouden en waar nodig aangevuld. Ik
denk dan ook dat onze gemeente voor de lange
termijn de leefbaarheid op peil kan houden. Maar
dat gaat niet vanzelf en daar wil ik graag via
Groen Drimmelen mijn bijdrage aan leveren.
Ik herinner me nog dat Fred mij overhaalde om
eens mee te gaan naar een bijeenkomst van, toen
nog, D66-Made. Die werd gehouden in het
Patronaat, voor ingewijden bij 'Peter en Petra'. In
onze vriendenkring hadden we regelmatig
discussies over wat er binnen de gemeente
allemaal speelt en hoe het beter zou moeten.
Daar werd van alles bedacht, oplossingen te over
voor alle vraagstukken. Alleen bleef dat steeds
hangen binnen die kring. Fred bedacht dat, als ik
het zo goed wist te vertellen, politiek wel iets voor
mij zou zijn.
Destijds zaten Cor van Meel en Domien van den
Berg namens D66 in de gemeenteraad.
Ik kwam met Cor in gesprek en de interesse in de
gemeentepolitiek was gewekt en ook een vorm
van schaamte geboren. De interesse omdat
mensen zoals Cor en Domien veel tijd en energie
staken om hun bijdrage te leveren aan het
verbeteren van de (toen nog) Madese
samenleving. Heel veel respect daarvoor.
De schaamte omdat ik, zoals zovelen, van alles en
nog wat op de Gemeente en de politiek aan te
merken had maar daar verder niets mee deed.
Lekker makkelijk zeuren vanuit de luie stoel, met

een pilsje en borrelnootje. Héél leuk maar je komt
er geen stap verder mee.
Door aan de fractievergaderingen deel te nemen
kreeg ik een beter en genuanceerder beeld over
hoe de politiek werkt en hoe je via die weg
invloed kan uitoefenen op de bestuurlijke
besluitvorming. Dat zorgde er overigens ook voor
dat ik, nog steeds, regelmatig mijn twijfels heb
over de effectiviteit daarvan. Democratie kan
blijkbaar niet zonder bureaucratie. Zelf
burgeracties ondernemen om zaken aan de kaak
te stellen of in gang te zetten, bv. zoals recent
Duurzaam Drimmelen, blijft een aanlokkelijk
alternatief.
Waarom heb ik ervoor gekozen om mij aan te
sluiten bij, eerst D66 en later, Groen Drimmelen?
Dat heeft alles te maken met de kernwaarden
waar zij voor staan, duurzaamheid, eigen
verantwoordelijkheid van de burger en
samenwerking, maar óók omdat Groen Drimmelen
een lokale partij is. Ik ben van opvatting dat
politieke invloed, besluitvorming en
verantwoording zo dicht mogelijk, dus lokaal, bij
de burger gebracht moet worden.
Als lokale partij heb je er ook geen last van dat je
aan de leiband moet lopen van de landelijke
partijbonzen.
Onze gemeente, en dus ook de politieke partijen,
staan de komende jaren voor grote uitdagingen.
Denk aan de overheveling van taken door de
overheid naar de gemeentes, de vergrijzing, de
economische crisis, het behoud van voorzieningen
en leefbaarheid, bevolkingskrimp etc. etc.
Via ons verkiezingsprogramma, dat nu opgesteld
wordt, zullen we de kiezers er van moeten
overtuigen dat wij, o.b.v. onze kernwaarden,
oplossingen hebben die voor zoveel mogelijk
mensen en voor de lange termijn het beste
uitpakken. Het zal een grote uitdaging worden die
boodschap tussen de oren van de kiezers te
krijgen. Het zou mooi zijn als we volgend jaar
maart tenminste met 2, maar liefst meer,
vertegenwoordigers in de raad zouden komen.
Dat zou een mooie erkenning zijn van het vele
werk dat Jurgen, Ricus en Johan in de raad
hebben verzet.
Ik zal zelf niet op een verkiesbare plaats willen
staan. Het raadslidmaatschap eist naast bepaalde
persoonlijke kwaliteiten óók dat je voldoende tijd
beschikbaar kan maken om dat goed in te kunnen
vullen. Dat lukt met mijn huidige onregelmatige
werktijden niet. De vraag of ik de juiste
kwaliteiten heb hoef ik me dan ook niet eens te
stellen.
Als burgerlid lukt het meestal wel om bij de
fractievergaderingen aanwezig te zijn of via de
mail te reageren. Dat biedt mij dan toch de
mogelijkheid om mee te denken en praten over de
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vraagstukken waar onze gemeente en dus ook
onze partij mee wordt geconfronteerd. Daardoor
ben ik inmiddels ook de schaamte over veel
zeuren en niets doen kwijt. De
fractievergaderingen zijn een uitstekend platform
om je te laten horen. Er heerst een open en
positieve sfeer, ieder krijgt de ruimte om zijn
mening en ideeën in te brengen en daar wordt
stevig, kritisch maar met respect over
gediscussieerd. Kom dus naar die
fractievergaderingen toe want die zijn voor alle
leden toegankelijk!
Hier zou ik het bij willen laten. Wil je meer weten
of heb je vragen dan is er de komende tijd vast
wel een gelegenheid om die te stellen. Zo niet,
mail me (hvandongen@online.nl), dan neem ik
contact met je op.
Tenslotte nog een mededeling van huishoudelijke
aard. Ik geef graag de pen door aan... Ad van
Oosterhout
De Mont Ventoux uitdaging van Niels
Afgelopen voorjaar vertelde Niels Tiekstra tijdens
een ALV van zijn voornemen om de uitdaging aan
te gaan drie keer de Mont Ventoux op te fietsen.
De reden hiervoor: geld inzamelen voor de strijd
tegen hersentumoren. Afgelopen 7 september was
het zover. Via navolgende link vertelt Niels over
zijn ervaringen:
http://nielstiekstra.wordpress.com/2013/09/17/ve
ntoux3-mijn-verhaal/ . Ook via ons eigen website
staat onder donaties een link. Hij heeft zijn doel
gehaald en de Mont Ventoux van alle drie kanten
beklommen. Daarmee heeft hij € 1.775,00
opgehaald. De totale opbrengst bedroeg bijna
€ 280.000,00; opgehaald door zo’n 170 fietsers.
Een prestatie van formaat. Groen Drimmelen
(VP/D66) heeft met een bijdragen van
€ 150,00 steun gegeven aan deze actie en
diverse leden via de wijnactie van Niels.

Nieuws over de campagne van Groen
Drimmelen
Als doel van de campagne heeft Groen Drimmelen
voor 2014 zijn zinnen gezet op 3-4 zetels, dat
komt neer op 2500 stemmen. We hebben voor de
campagne achtduizend euro en zo’n 10-15 leden
die zich actief willen gaan inzetten beschikbaar.
In de campagne hebben we voor een leuze
gekozen die de aandacht van burgers moet gaan
trekken: “In deze crisistijd geld besparen door
duurzaamheid? Groen Drimmelen helpt u. Gewoon
doen!”
Natuurlijk bestaat het verkiezingsprogramma uit
meer dan duurzaamheid, maar we hebben
duurzaamheid gekozen omdat in deze crisistijd
geld besparen een groot aandachtspunt is voor
burgers van Drimmelen. We hebben vanaf oktober
2013 iedere twee maanden een actie waarbij we
de burgers iets bieden wat duurzaamheid
bevordert en geld bespaart. We gaan dit
persoonlijk bij mensen thuis afleveren zodat je
een praatje kunt maken en het partijprogramma
kunt overhandigen. Dit vraagt dus gedurende 6
maanden regelmatig inzet. We maken afspraken
over hoeveel tijd de actieve leden hieraan willen
besteden.
Een opsomming van de gekozen middelen en
gadgets voor de acties:
-Energiemeters: stroomkosten besparen (worden
uitgeleend)
-Gevelscan: stroomkosten sparen (waarschijnlijk
per straat)
-Folder met besparingstips, op achterkant
verkiezingsprogramma GD
-Jekko: afvaldoosje voor batterijen: milieu sparen
-Bandenspanningsmeter: Benzine besparen
-Zaklamp knijpkat: batterijen besparen
-Boodschappentas: plastic tasjes besparen
-LED lampen: led’s gaan 25 jaar mee, trekken
zeer weinig stroom en zijn zeer duurzaam.
Praktisch in alle soorten en maten te krijgen.
Rond 20 euro per lamp, dus beperkt inkopen en te
winnen via een quiz.
Als communicatiemiddelen gaan we inzetten: De
website, een Facebookpagina, de nieuwsbrieven
voor onze leden, krantenartikelen, radio/tv,
eventueel billboards (op particulier terrein huren,
langs autowegen) en ploegjes leden bij de
supermarkt in ieder dorp de week voor
verkiezingen.
Er is een draaiboek gemaakt voor het komend half
jaar. Op basis van dit draaiboek zullen steeds
leden, die aangegeven hebben actief betrokken te
willen worden bij de campagne, worden benaderd
om zich in te zetten.
Meer weten? Vraag het campagneplan op bij de
secretaris!
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De Campagnecommissie: Carla Rutgers, Marieke
van Aard, Gerry Jansen, Guido de Vries en Hans
Kuipers (adviserend).
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
Op 25 september is het bestuur weer bijeen
geweest. Op dit moment is onze aandacht vooral
gericht op de voorbereidingen van de
verkiezingen.
De campagnecommissie is al volop bezig en heeft
het bestuur een uitgebreid plan voorgelegd. Een
delegatie van het bestuur gaat binnenkort met de
campagnecommissie om tafel zitten om de
puntjes op de ‘i’ te zetten.
Het bestuur heeft met Jurgen Vissers gesproken
over het conceptprogramma. Op enkele kleine
aanpassingen na heeft het bestuur met het
programma ingestemd. Zo gauw het programma
helemaal klaar is zal het aan de leden worden
toegezonden, waarna het in de komende
ledenvergadering door jullie kan worden
vastgesteld.
Ook de kandidaatstellingscommissie is aan het
werk gegaan. Uiteraard gaan wij er van uit dat
onze partij ook dit jaar weer met een
representatieve lijst tevoorschijn komt.

Het bestuur heeft een profielschets voor
wethouderkandidaten namens Groen Drimmelen
(VP/D66) vastgesteld. Deze profielschets is een
richtsnoer dat wij willen hanteren bij gesprekken
met eventuele kandidaat-wethouders.
Tenslotte heeft het bestuur besloten de datum
voor de ALV te verplaatsen vanwege de
afwezigheid van Johan en Carla op de eerder
vastgestelde datum. De nieuwe datum is 27
november.
ALV 27 NOVEMBER
De algemene ledenvergadering van 27 november
zal worden gehouden in restaurant de Gouden
Leeuw in Terheijden. De ledenvergadering zal
volledig in het teken staan van de
Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.
De leden kunnen zich uitspreken over het
verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de
verkiezingscampagne.
Ricus Tiekstra, voorzitter
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
Oktober:
Di.

22-10-2013

Steunfractie

Do.

24-10-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Do.

31-10-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

Di.

05-11-2013

Steunfractie

Do.

07-11-2013

Begrotingsraadsvergadering

Di.

26-11-2013

Steunfractie

Woe
Do.

27-11-2013
28-11-2013

Algemene Ledenvergadering
Informatieronde (gemeenteraad)

Di.

10-12-2013

Steunfractie

Do.

12-12-2013

Opinieronde (gemeenteraad)

Do.

19-12-2013

Gemeenteraad (besluitvormend)

November:

December:

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.

