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Van de redactie
voor die jaren sluitend te krijgen. Positief punt
was dat we er met een motie voor hebben
gezorgd dat er zonnepanelen op het
gemeentehuis komen! Daarnaast blijven de
belastingen voor de inwoners in 2014 gelijk aan
2013. Daarnaast zullen we in december
hoogstwaarschijnlijk het besluit nemen om in
2014 een eenmalig bedrag terug te geven bij de
afvalstoffenheffing (kliko’s en milieustraat),
vanwege het succes van de gescheiden
afvalinzameling. Andere onderwerpen die aan bod
Fractie in actie
zijn geweest tijdens de besluitvormende
De afgelopen periode heeft in
vergaderingen zijn o.a. de
OP DE AGENDA
het teken gestaan van het
schenktijden van de
afronden van het
ALGEMENE
verenigingen, de
verkiezingsprogramma, het
reclamenota en de
LEDENVERGADERING MET
bestemmingsplan Camping
voortzetting van het
ALS THEMA
Drimmelen, het vaststellen van
Vrijwilligersinformatiepunt bij
GEMEENTERAADSde gemeentelijke begroting
SWO. Daarnaast is Miriam
VERKIEZINGEN 2014
2014 en diverse andere
Tiekstra benoemd als
onderwerpen.
burgerlid. Succes Miriam!
Het verkiezingsprogramma is
De fractie heeft weer diverse
27 november 2013
inmiddels in concept naar onze
bijeenkomsten bijgewoond,
In deze vergadering worden
leden gestuurd. Het
waaronder die over het
programma gaat door op de
bestemmingsplan
alle zaken m.b.t de
ingeslagen weg. Het moet
buitengebied, de nieuwbouw
gemeenteraadsverkiezingen
duurzaam en het moet sociaal,
bij de Amerhal in Made en
2014 besproken en ter
binnen de eigen kracht van
een regionale bijeenkomst
goedkeuring voorgelegd aan
onze inwoners. Op alle
over de jeugdzorg. Tot slot
gebieden hebben we
de leden
zijn er weer diverse mails
geprobeerd daar op die manier
beantwoord aan
Locatie: Gouden Leeuw
invulling aan te geven. Wij
geïnteresseerde inwoners en
Terheijden
hopen op een goede en
leden over het
Aanvang; 20.00 uur
positieve bijdrage tijdens de
bestemmingsplan De Koning,
De uitnodiging met bijbehorende
Algemene Ledenvergadering
de zonnepanelen, de
stukken is inmiddels verzonden.
van zoveel mogelijk leden. Op
Abtslaan in Terheijden etc.
die manier kunnen we een
etc.
breed gedragen programma
Namens de fractie van Groen
presenteren als partij. Speciaal
Drimmelen (VP / D66)
woord van dank via deze weg
Jürgen Vissers
alvast aan Marieke van Aard, die het programma
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
“mooi gemaakt heeft” met een schitterende
Johan de Bruijn 0168-483025 johan@bicsnl.nl
opmaak!
Helaas is onze fractie er niet in geslaagd om de
Kennismaken met
vaststelling van het bestemmingsplan De Koning
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid
in Drimmelen (camping) tegen te houden. Hoewel
zich voor en geeft de pen door aan een medelid.
wij voldoende inhoudelijke argumenten hebben
Deze maand kennismaken met ….
aangegeven, waarom er een risico is voor de
Ad van Oosterhout
Biesbosch, was geld bij de meeste fracties
belangrijker. Aan de rand van de Biesboch zal zich
Hans van Dongen gaf mij het stokje door en dus
dus een industrieel bedrijf gaan vestigen.
mag ik deze keer iets over mezelf schrijven. Dat is
Onbegrijpelijk vinden wij!
op zich ongewoon. Ik schrijf wel eens ‘stukjes’ in
De begroting 2014 is op 7 november jl.
Het Carillon en Rondom de Toren, bijvoorbeeld
vastgesteld. Het is een zogenaamde beleidsarme
alle artikelen voorafgaand aan Spraakvermaak
begroting met bijna geen nieuw beleid. Logisch
(Michiel Peeters schrijft steeds een artikel na
gezien de negatieve stand van de begroting na
afloop), maar over mezelf schrijf ik eigenlijk
2014. In 2014 en verder zullen maatregelen
zelden of nooit.
genomen moeten worden om de begroting ook
Drukke tijden voor de fractie; lange vergaderingen en de
begrotingsbehandeling staat voor de deur. Ook drukke
tijden voor het Bestuur; men is druk met de
voorbereidingen voor de verkiezingen. In Kennis maken
met Ad van Oosterhout aan het woord. Verder een
ingezonden stuk van Jan Kuiper. De redactie vindt het
leuk reacties van de leden te ontvangen en roept andere
leden op een artikeltje, tip een interessante link 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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In vogelvlucht enkele gegevens: getrouwd met
Jopie Lodewikus, 4 kinderen (die allemaal het huis
uit zijn) en sinds 1975 woonachtig in Wagenberg.
Toen we daar pas woonden ben ik na enkele
maanden lid geworden van de VP, zonder
overigens actief te zijn op politiek gebied. Dat
kwam pas begin ’95 toen ik vrij onverwacht Jan
Kuijper opvolgde in de raad. De laatste periode
van de voormalige gemeente Terheijden en de
eerste 2 van de nieuwe gemeente Drimmelen heb
ik als raadslid meegemaakt. Een bijzondere
periode, want het was een echte overgang. Van
kleinschalig naar wat grootschaliger en toch wel
een andere cultuur tussen Traaie en De May. Vrij
snel gingen we als VP samenwerken met D66 met
als resultaat: Groen Drimmelen! Op 1 september
jl. ben ik met prepensioen gegaan. Ik heb lang
binnen het HBO gewerkt, bij 3 verschillende
takken van sport: Pedagogisch Onderwijs (PABO),
Techniek (Milieukunde) en Economisch onderwijs.
Gestart bij de Pedagogische Academie Sint-Frans
(de tijd van de broeders nog meegemaakt) en de
laatste 12 jaar heb ik bij het deeltijdonderwijs
gewerkt. De namen van het instituut veranderden
in de loop der jaren mee: van Hogeschool WestBrabant, naar Hogeschool Brabant en tenslotte
Avans Hogeschool. Bij het deeltijdonderwijs was ik
verantwoordelijk voor de opleidingen
Bedrijfskunde en HRM (400 studenten, 50
docenten). Het is een bijzondere vorm van
onderwijs: mensen die het werken combineren
met het volgen van een studie. De relatie
werk/studie bood mij de mogelijkheid om veel
bedrijven/instellingen te bezoeken: banken,
productiebedrijven, zorginstellingen, overheden
enz. Je leert aldus de samenleving wel kennen.
Sinds 1 sept. zit ik in het bestuur van de Stichting
Kinderopvang Drimmelen. En op 13 okt. jl. zijn we
gestart met het 7e seizoen van zondagmiddagcafé
Spraakvermaak. Dit seizoen besteden we in elke
editie aandacht aan de naderende
gemeenteraadsverkiezingen. Dit is meteen ook
een oproep: kom zeker een keertje kijken en
luisteren (van okt. t/m maart, elke 2e zondag van
de maand, café Ons Thuis, Bredaseweg 20,
Terheijden, aanvang 15.00 uur ). Invulling van de
rest van de tijd: klussen aan huis en tuin, fietsen
en reizen. Het GD-stokje ging van Made naar
Wagenberg, ik stuur het nu de oceaan over naar
Costa Rica: Johan van Oosterbosch is de volgende
schrijver in de rubriek Kennismaken met…
Ad van Oosterhout
Groen is Groen…
Als pensionado moet je de spieren soepel en de
conditie op peil houden. Daarom wandel ik iedere
dag een uurtje. Vaak langs de Mark en de Haven
in Terheijden. Vooral in de zomer. Dan is de kiosk

open en bij Cathy is het prima koffie drinken en
ijs eten. In het voorjaar kwam ik bij de haven
Marijke Vos tegen. Desgevraagd vertelde ze dat
ze op de terugweg was na heropening van de
(kleine) Schans. Haar heesheid was niet aan de
gehouden speech te wijten, maar aan een
verkoudheidje, begreep ik later. Bij de kiosk
werden de resten van het feest opgeruimd. De
statafels werden ingeladen, de flessen wijn
verdwenen, de bobo’s dropen af. Alleen twee
gemeentewerkers bleven achter. Ze lijmden een
informatiebord op een paal en na gedane arbeid
keken ze zeer tevreden. Helaas voor korte duur.
De kaptein van het Markpontje, die het allemaal
eens hoofdschuddend had aangezien, rukte met
een forse beweging het bord weer los. “Niet
vandaalbestendig”; verklaarde hij. Beduusd
dropen de gemeentewerkers met het bord af. Een
paar dagen later waren ze terug. Met aluminium
lijsten en tig schroeven werd het paneel weer
vastgemaakt. Zelfs een paard zou het niet meer
kunnen lostrekken. De Schans lag er prima bij. Hij
was zelfs beschoeid. Ik dacht even terug aan de
jaren ’90. De gracht werd verbreed en uitgediept.
Als bezorgd raadslid had ik toen gevraagd of ons
monument niet kon verzakken daardoor. Beslist
niet, verzekerden de deskundigen. Nu had ik lol:
met terugwerkende kracht toch gelijk gekregen.
Ook de konijnholen in het fort waren weg. Evenals
de langoren zelf. Boze tongen beweren dat Fred
de H. daarvoor is ingeschakeld (voor niet
ingewijden: zie één van de vorige nieuwsbrieven).
Maar bevestiging daarvan heb ik nog niet. Er was
ook gras ingezaaid. Maar het eerste onkruid
groeide daar gretig doorheen. In de loop der tijd
werd het bolwerk steeds groener en kleurrijker.
Het onkruid tierde welig. De hele zomer genoot ik,
achter de koffie, van het uitzicht. Dit was DE
SCHANS in volle glorie. Zo moest het vroeger
geweest zijn. Ruim een maandje geleden: een
koude douche. De Schans was weer helemaal
kaal. Het onkruid was weg en er leek weer gras
ingezaaid. Cultureel barbarisme!! Die
Spanjaarden hebben destijds beslist niet over een
gras-biljartlaken gebanjerd. Mijn boosheid over
zoveel historisch onbenul werd oneindig groot.
Weken later, eind oktober, kwam het onkruid er
toch weer een beetje door. Ik kom tot de kern van
dit verhaal. Dat wil ik eigenlijk zo houden: een
echt groene Schans met onkruid. Ik heb me
daarom weer opgegeven voor de kandidatenlijst
van Groen Drimmelen. Onder het motto “Groen is
Groen” en “Onkruid vergaat niet” wil ik actie gaan
voeren voor ons monument. Ook al sta ik op
eigen verzoek laag op de lijst, ik reken op veel
steun en stemmen. En bij Fred de H. ga ik
binnenkort wel een kerstbout halen.
Jan Kuiper
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Ingekomen brief van stichting Batan Woro
Beste donateurs en belangstellenden van het
project van Stichting Bantan Woro,
Hierbij willen we u laten weten dat de website
( www.bantan-woro.nl ) weer is bijgewerkt
Wijzigingen / aanvullingen
- In de map "Laatste nieuws": Laatste nieuws
van mei t/ oktober 2013 (nieuw!) Wat eerder in
deze rubriek stond is toegevoegd in de map
'geschiedenis t/m 04- 2012)

- Beleidsplan 2010 - 2015 (nieuw!)
- Sponsors en links (bijgewerkt)
- Fotoboek:
-in de map "Bouw school Abéné" het album
"laatste 6 gebouwen" (23 foto's)
-in de map "beroepsopleidingen" het album
"Overleg met ouderraad en docenten" (5 foto's)
Tevens willen we u nogmaals attenderen op
inzamelactie van goede nog bruikbare 2e
handslaptops.
De laptops zijn bedoeld om de leerkrachten de
kans te geven hun lessen thuis te voor te
bereiden en de nodige registraties te doen of
studenten na schooltijd extra uitleg te geven. Ze
blijven eigendom van het centrum, worden
beheerd door de directie en onder voorwaarden
uitgeleend aan leerkrachten. In totaal heeft de
actie tot nu toe 4 laptops opgeleverd. Deze zijn in
juli aan de directeur overhandigd. Ons doel is 30
laptops. Stuur ons een mailtje (info@bantanworo.nl) als u een 2e handslaptop zou willen
doneren. We maken de laptop leeg zodat hier
geen privéinformatie meer op blijft staan.
Vriendelijke groet namens het bestuur
Guido Annaert, secretaris stichting Bantan Woro

Het Bestuur vol vuur
Jammer genoeg heeft Carla Rutgers besloten te
stoppen met de campagnecommissie. Drukke
werkzaamheden belet haar zich de komende
periode voldoende in te kunnen zetten. Een
aderlating voor deze belangrijke commissie die in
de aanloop naar de verkiezingen veel werk te
verzetten krijgt. Gelukkig hebben Gerry en
Marieke hulp gekregen van Leo Mol en Miriam
Tiekstra. Een delegatie van het bestuur heeft het
campagneplan met de commissie besproken. De
leden zullen tijdens de ALV over de plannen
worden geïnformeerd. De programmacommissie
heeft zijn werkzaamheden afgerond en het
programma is door het bestuur vastgesteld en zal
tijdens de komende ALV aan de leden ter
vaststelling worden voorgelegd. Het programma is
in tegenstelling tot de laatste keren wat
uitgebreider en dient als onderlegger voor de
eventuele coalitiebesprekingen. Op basis van het
programma zullen zaken als flyers en artikelen in
de media worden gemaakt.
Tenslotte heeft het bestuur van de
kandidaatstellingscommissie de ontwerp
kandidatenlijst ontvangen. Wij kunnen u melden
dat Jürgen Vissers opnieuw wordt voorgedragen
als lijsttrekker. Over de verdere volgorde laten we
u op dit moment nog even in het ongewisse.
Tijdens de komende ALV in ‘de Gouden Leeuw’ in
Terheijden kunnen de leden het programma en de
kandidatenlijst vaststellen.
De algemene ledenvergadering van 27 november
zal worden gehouden in restaurant de Gouden
Leeuw in Terheijden. Aanvang 20.00 uur.
Wij rekenen weer op een grote opkomst.
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
November:
MA.

25-11-2013

Steunfractie LETOP MAANDAG IPV DINSDAG

Woe

27-11-2013

Algemene Ledenvergadering

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.

