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Van de redactie
Het was een overvolle agenda de
afgelopen maand. De ALV en veel
onderwerpen in de Raad. Ook de
voorbereidingen voor de verkiezingen
zijn in volle gang. In Kennis maken
met Johan van Oosterbosch vanuit
Costa Rica aan het woord.
Met deze laatste nieuwsbrief van
2013 sluiten we weer
een jaar af en staat 2014, het jaar
van de verkiezingen voor de deur.
Om 2014 goed te beginnen is er eerst
de Nieuwjaarsbijeenkomst van Groen
Drimmelen waarbij het Bestuur alle
leden, dus ook de ondersteunende
leden uitnodigt om samen te proosten
op 2014. Een goed begin is het halve
werk zegt men.

OP DE AGENDA
Vrijdag

3 januari 2014
Groen Drimmelen
Nieuwjaarsbijeenkomst
voor alle leden met partner
van Groen Drimmelen
Locatie: Plexat
Kerkstraat 22, 4845 ED Wagenberg
076 5934095

Aanvang: 20.00 uur

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.

Fractie in actie
Na de Algemene
Ledenvergadering met de
behandeling en vaststelling van
het verkiezingsprogramma 20142018 en de vaststelling van de
kandidatenlijst voor de komende
gemeenteraads-verkiezingen
heeft de fractie nog een aantal
bijeenkomsten en vergaderingen
gehad voor het kerstreces.

FRACTIE EN BESTUUR VAN
GROEN DRIMMELEN
WENST U FIJNE
KERSTDAGEN
EN EEN GOED 2014!!

De beleidsplannen duurzaamheid
en vrijetijdseconomie zijn in de
opinieronde behandeld en in de
raadsvergadering vastgesteld. De
beide plannen van onze
wethouder Marijke Vos zijn
unaniem aangenomen door de
gemeenteraad! Een hele mooie
prestatie nog voordat Marijke
afscheid als wethouder zal
nemen.
Drimmelen wordt steeds
duurzamer en met alle plannen
voor de komende jaren
onderschrijft de gehele
gemeenteraad deze ontwikkeling.
We lopen hiermee voorop in de
regio, vooral dankzij onze
inbreng in de afgelopen jaren.
Iets om heel erg trots op te zijn!
In BN/De Stem stond zaterdag
21 december jl. een uitgebreid
artikel met een selectie van de ambities. Het gaan
dan niet alleen om zonne-energie of windmolens,

maar op alle gebieden gaan
we stappen zetten:
mobiliteit, sociale
duurzaamheid, economie
etc. etc.
Ook het beleid
vrijetijdseconomie is
vernieuwend en
vooruitstrevend. We
hebben geleerd van de
fouten uit het vorige
beleidsplan, het nieuwe
plan verknoopt toerisme en
recreatie met de horeca, de
detailhandel, sport en
evenementen en probeert
middels een zogenaamde
“aanjaagfunctie” al die
verbanden te gaan leggen.
Het plan is ook volledig te
financieren uit de
toeristenbelastingen van de
komende en afgelopen
jaren.
Tijdens de laatste
raadsvergadering van 2013
heeft onze fractie ervoor
gezorgd dat alles wat er te
veel zat in de reserve
afvalstoffenheffing terug
gaat naar onze inwoners!
Deze € 226.000 (€ 23 per
aansluiting) zal in 2014
eenmalig via het vastrecht
worden terug gegeven. Ons
voorstel kreeg uiteindelijk
steun van bijna alle fracties
(behalve CAB en PvdA).
Geld van onze inwoners dat
niet nodig is, moet ook
terug naar onze inwoners
en daar hebben wij voor
gezorgd.
Wat zeker nog het
vermelden waard is, is dat
Miriam Tiekstra haar
debuut heeft gemaakt en
haar “maidenspeech” heeft
gevoerd in een
opinieronde. Dit ging haar
uitstekend af en na afloop
waren we het er over eens
dat dit een prima basis was!
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Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een
gezond, gelukkig en verder fantastisch 2014 met
hopelijk ook hele goede verkiezingen!
Namens de fractie van Groen Drimmelen (VP /
D66)
Jürgen Vissers
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.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 kennismaken met ….Johan van
Oosterbosch
Ik, Johan van Oosterbosch, kreeg het stokje van
“kennismaken met” over van Ad van Oosterhout.
In 1979 verhuisde ik naar Terheijden. Ik woonde
in Breda en was daar lid van de PvdA.
Automatisch werd dit lidmaatschap
overgeschreven naar het nieuwe adres in
Terheijden en werd ik uitgenodigd voor de
ledenvergadering. In 1981 werd ik benaderd door
Joke Haaze, ook PvdA lid, maar actief voor de VP
in Terheijden. Zij vroeg mij eens langs te komen
bij een ledenvergadering van de VP, hier zou ik
me meer thuis voelen als bij de PvdA. En ze had
gelijk. De VP was actief zowel in de raad als in de
straat, zoals het motto toen was. Ik werd
wijkwerker en later bestuurslid, en werkte mee
aan de campagne voor de verkiezingen van 1982.
In 1984 werd ik voorzitter van de VP en
burgercommissielid. In 1986 werd ik voor de
eerste keer gekozen in de gemeenteraad van
Terheijden. Tot de herindeling ben ik raadslid
geweest. Vanwege de herindeling werd er
samenwerking gezocht met de D66 afdeling uit
Made en Drimmelen. Ik werd lijsttrekker voor de
VP en de eerste twee periodes van de
gemeenteraad van Drimmelen ben ik wethouder
geweest namens de VP/D66 fractie samen met
Marijke Vos in de eerste periode.
In de eerste periode met o.a. ruimtelijke ordening
en milieu in mijn portefeuille en in de tweede
periode met o.a. financiën, milieu en
personeelszaken.
Na de eerste periode verloren we helaas een zetel
en moesten we een wethouders plaats opgeven.
Marijke is gelukkig jaren later weer terug
gekomen als wethouder.
Na de tweede periode verloren we weer een zetel
en kwamen we in de oppositie terecht.
Hierna ben ik hoofd bestuur- en
managementondersteuning ook bij de gemeente
Drimmelen geworden. Dit heb ik 2,5 jaar gedaan.
Ik heb hiervoor mijn raadszetel moeten opgeven.

En dit was dus het einde van mijn actieve
politieke carrière.
Ondertussen was ik vanwege
familieaangelegenheden regelmatig in Costa Rica
geweest en ontmoette daar mijn latere
echtgenote. Na lang aarzelen heb ik mijn ontslag
genomen bij de gemeente Drimmelen en ik ben in
oktober 2004 verhuisd naar Costa Rica. Hier zou
ik projectleider worden voor de aanleg van een
nieuwe jachthaven. Omdat de
vergunningsprocedures niet eenvoudig zijn in
Costa Rica en ik toch de tijd actief wilde
doorkomen ben ik een reisbureau begonnen.
Costa Rica heeft heel veel te bieden wat betreft
natuurschoon. Vulkanen, nevelwouden, jungle en
prachtige palmstranden.
In 2007 begonnen de investeerders, die we nodig
hadden bij de jachthaven, al voorzichtiger te
worden. Net of ze de financiële crisis zagen
aankomen. Het project werd, ondanks dat alle
vergunningen er waren, de grond was aangekocht
en gestart was met voorzieningen aan land, in de
ijskast gezet.
Het reisbureau deed het ondertussen goed.
Elk jaar kregen we meer klanten. Natuurlijk
hebben we last gehad van de crisis in Europa,
maar blijkbaar is die voorbij, want er boeken nu
weer net zoveel mensen als voor de crisis.
Groen Drimmelen en de gemeente Drimmelen blijf
ik volgen via internet en natuurlijk via de
contacten met vrienden in de gemeente. Wie weet
ontmoeten we elkaar eens in de gemeente
Drimmelen, als ik weer een keer in Nederland
ben, of misschien wel in Costa Rica.
Ik geeft het stokje over aan Jan Kuiper, die
zichzelf in de vorige nieuwsbrief al introduceerde
als kenner van de kleine schans.
Johan van Oosterbosch
Van de Campagnecommissie
Achter de schermen wordt ondertussen hard
gewerkt aan de campagne. Een campagne kan
alleen succesvol ten uitvoering worden gebracht
met een groep enthousiaste vrijwilligers. De
campagnecommissie is daarom op zoek naar
vrijwilligers voor:
het schrijven van artikelen
deelname aan campagneactiviteiten, zoals
braderieën
plakken van verkiezingsposters
Vrijwilligers kunnen zich melden bij een van de
campagnecommissieleden of via
info@groendrimmelen.nl
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Het Bestuur vol vuur
Uiteraard kijkt het bestuur tevreden terug op de
afgelopen ledenvergadering. Een mooie opkomst.
Een goede discussie over het programma. En als
klap op de vuurpijl een prachtige kandidatenlijst.
Een lijst waar we enorm trots op mogen zijn.
Weinig partijen slagen er in een top drie te
presenteren waarvan de gemiddelde leeftijd ‘
slechts’ 33 jaar. Weinig partijen presenteren een
35 jarige die als ‘ routinier’ de lijst aanvoert.
Onze partij doet dat wel en is daar niet bang voor.
We gaan er voor. Drie zetels na de komende
verkiezingen is het streven. Drie zetels die onze
partij ook beslist verdient. We hebben de
afgelopen raadsperiode heel veel bereikt, maar
het karwei is nog lang niet klaar. Het beleid mag

dan zijn geformuleerd, nu komt het op de
daadwerkelijke uitvoering aan.
Eerst gaan we de feestdagen in. Op 3 januari a.s.
is onze Nieuwjaars ontmoeting. Ik hoop daar weer
veel leden de hand te mogen schudden. Dan
begint onze campagne pas echt.
Ik wens al onze leden fijne feestdagen een goed
uiteinde en bovenal een flitsend 2014.
Ricus Tiekstra, voorzitter
Bestuur Groen Drimmelen
Ricus Tiekstra, voorzitter tieks067@planet.nl
Diana Smits, secretaris 06-18961980
diana.smits@groendrimmelen.nl,
Marcel Verlinde, penningmeester 0168-484657
marcel.verlinde@xs4all.nl ,
Jos Engelen, bestuurslid
Anita van Gennip, bestuurslid en redactie nieuwsbrief
anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
Website: www.groendrimmelen.nl
Email adres; info@groendrimmelen.nl

Vergaderschema raad en agenda 2014
Januari:
Vrij.

3-1-2014

Nieuwjaarsreceptie in Plexat Wagenberg

Di

7-1-2014

Nieuwjaarsreceptie BND/Gemeente

Woe

8-1-2014

Steunfractie info en opinie

Do

9-1-2014

Informatieronde (gemeenteraad)

Do

16-1-2014

Opinieronde

Di

21-1-2014

Steunfractie raad

Do.

30-1-2014

Raad

Di.

4-2-2014

Steunfractie info en opinie

Do

6-2-2014

Informatieronde (gemeenteraad)

Do

13-2-2014

Opinieronde

Di

18-2-2014

Steunfractie raad

Do.

27-2-2014

Raad

Di.

4-3-2014

Steunfractie info en opinie

Do

6-3-2014

Informatieronde (gemeenteraad)

Do

13-3-2014

Opinieronde

Woe

19-3-2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Do.

27-2-2014

Raad

Februari

Maart

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld Hieronder de link naar de Groen
Drimmelen agenda site en de gemeente agenda site

http://www.groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=6 voor de volledige agenda van 2013. Hier staan ook steeds
de laatste wijzigingen.
http://www.drimmelen.nl/besturen/vergaderingen-gemeenteraad_42415/kalender/2014/01/

