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Van de redactie
Het is een drukte van belang
want de verkiezingen naderen
met rasse schreden en er is
veel te doen. Hierdoor ook een
drukke agenda met ook een
ledenactiviteit. Verder de
oproep om je als lid aan te
melden als je mee wilt werken
aan activiteiten rondom de
verkiezingen. Jullie hulp is
onmisbaar daarin vooral als we
de diverse dorpen gaan
bezoeken. Het is weer een
volle nieuwsbrief. Veel
leesplezier en hopelijk krijgt
het bestuur, de fractie en de
campagnecommissie veel
ondersteuning van jullie!
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.

Fractie in actie
In de eerste plaats wil ik
iedereen die ik dat nog niet
persoonlijk heb kunnen doen
nog het allerbeste wensen
voor 2014! Dat het een jaar
mag worden voor u allen
waarin u gezond en gelukkig
die dingen mee mag maken
waar u voor gaat. Een jaar vol
uitdagingen, waaraan we met
zijn allen weer hard gaan
werken!

maar niets is zo grillig als de politiek en de kiezer.
Laten we met zijn allen de
komende weken de
campagne verder vormgeven
Verkiezingsactiviteiten
en allemaal ons steentje
bijdragen!
08-02-2014 Posters plakken
Wil je meehelpen; opgeven bij
Ook het gewone raadswerk
Marieke van Aard
gaat gewoon door. De
visienota voor de
8 en 15 maart ;
Participatiewet is door Anita
CAMPAGNE VOEREN IN ONZE
behandeld en vastgesteld in
DORPEN; flyeren ect
de gemeenteraad. Eigen
verantwoordelijkheid voor
Opgeven bij Marieke van Aard
wie het aankan en zorg voor
degenen die het echt nodig
16-03-2014
hebben zijn daarin voor onze
LIJSTTREKKERSDEBAT IN DE
fractie de rode draad. Leo
KORENBEURS
heeft de behandeling van het
voorstel renovatie en
nieuwbouw Dongemond
18-03-2014
College op zich genomen.
OP DE VOORAVOND VAN DE
Wij kiezen voor renovatie op
VERKIEZINGEN
korte termijn, zodat de
onderwijskwaliteit ook
LIJSTTREKKERSDEBAT IN
komend schooljaar
HET GEMEENTEHUIS
gegarandeerd is, en voor
nieuwbouw op de iets
Ledenactiviteit
langere termijn om alle
15-02-2014;
knelpunten die er zijn op te
lossen. Dat laatste echter
Wilgen knotten; de uitnodiging
weloverwogen en goed
is inmiddels verstuurd door het
uitgezocht.
secretariaat waar men zich ook kan
aanmelden
Het verkeersstructuurplan
Made is een plan dat ook
weer naadloos past in onze
visie op de gemeente. Een
duurzaam plan met veel
aandacht voor de fiets en
minder voor de auto in de
centrumgebieden. Bij het
schrijven van deze bijdrage
is nog onduidelijk of het plan
Politieke activiteiten
de raadsvergadering gaat
4-02-2014 steunfractie infodoorstaan. Ondanks de
en opinie ronde
kritiek op details, die wij op
sommige punten delen, zou
06-02-2014 Info ronde
het een gemiste kans zijn als
13-02-2014 Opinieronde
het plan niet doorgaat.

OP DE AGENDA

19 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
We zijn met een enthousiaste
club mensen bezig om deze
voor Groen Drimmelen
(VP/D66) zo goed mogelijk te
laten verlopen. Vele avonden
en (delen) van het weekeinde
worden vanaf de jaarwisseling
gevuld met (het voorbereiden
en uitwerken van)
campagneactiviteiten,
18-02-2014
debatten, bijwonen
27-02-2014
bijeenkomsten, veel vragen
per mail, tv-opnamen, het
schrijven van artikelen voor in
de weekbladen en ga zo maar
door. Veel werk, maar ook
werk waar je energie van krijgt en waardoor je
alleen maar meer toe wilt werken naar een mooie
uitslag op 19 maart. De voortekenen zijn gunstig,

steunfractie raad
Raad

Leo, Marijke, Miriam, Ricus,
Hans en ik hebben het
politiek jongerencafé bezocht
in de Korenbeurs in Made.
Marijke, Leo, Anita en ik waren
aanwezig bij de ondertekening van het convenant
Duurzaamheid in De Gouden Leeuw in Terheijden,
Anita en ik hebben “De Verklaring van
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Drimmelen” namens onze partij ondertekend.
Anita en ik hebben verder de bijeenkomst
bijgewoond in het Klaverblad in Drimmelen over
de voorgenomen sluiting van de school. Ik heb
met Leo de jaarvergadering van de dorpsraad
Wagenberg bezocht en ben met Marijke op
uitnodiging bij de jaarvergadering van
winkeliersvereniging Bruisend Made geweest om
mee te discussiëren over de toekomst van het
centrum van Made.
Tenslotte is de afgelopen week op Omroep
Drimmelen (Ziggo kanaal 42) de verkiezingsspot,
waarin ik onze verkiezingsboodschap mag
vertellen, uitgezonden. Alle partijen hebben dit
ingesproken en komen om en om aan de beurt in
de uitzending. In de week voor de verkiezingen
komen alle spotjes nogmaals voorbij. Zaterdag 1
februari zijn de opnamen van Ros-d, de andere
lokale omroep.
Namens de fractie
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 ….
Jan Kuiper
“Ik ben een Terheijdenaar, maar geen
Traaienaar”, antwoord ik vaak als mensen
mij vragen waar ik vandaan kom. Meestal
volgen wat verbaasde blikken. Met
ingehouden plezier leg ik dan uit dat er
behalve Terheijden ook nog een Ter Heijde
bestaat. Het ligt aan zee, halverwege Hoek
van Holland en Scheveningen en behoort nu
tot de gemeente Westland. Het is ongeveer
even groot als Wagenberg. Eigenlijk is het
een oud vissersdorpje; ik ben er niet
geboren, maar wel opgegroeid. Daar begon
ook mijn belangstelling voor de politiek.
Daarover wil ik het in dit artikel hebben.
Waarom? En hoe is het met mijn politieke
bezigheden en interesse gelopen? Deze
vragen wil ik aan het eind van dit verhaal
beantwoord hebben.
Eerst wat persoonlijke gegevens. Geboren in 1945
in een Haags ziekenhuis. Bijna 44 jaar getrouwd
met Yvonne, 3 kinderen. Jongens (43, 38 en 33
jaar), die door hun “boevenstreken” vroeger in
het dorp wel bekend zullen zijn. Ik ben
afgestudeerd in Delft aan de TU (Technische
Natuurkunde) en heb op Aruba en in Heerlen
gewoond en gewerkt. In 1985 kwamen we in
Terheijden wonen, vanwege mijn job als docent

bij de Avans Hogeschool. Sinds 6 jaar ben ik met
de VUT/pensioen.
Ter Heijde, behoorde destijds tot de gemeente
Monster. Als student had ik een bijbaantje als
journalist voor wat streekbladen en daarom
bezocht ik ook wel eens vergaderingen van de
gemeenteraad. Zodoende kwam ik in contact met
(wijlen) PvdA-raadslid Piet de Visser (later in de
Tweede Kamer vooral bekend als Paspoorten
Piet). Ik werd lid van de club en Piet vroeg me als
medewerker van de fractie. Na zo’n jaartje werd
ik lid van het regionaal PvdA-bestuur. Met nog wat
jongeren propageerden we het Nieuw Linksdenken. Tien over rood, voor de insiders.
Daarnaast was ik actief in de SVB
(Studentenvakbeweging).
Na mijn studie ging ik op Aruba werken. De
politiek daar was vooral een Antilliaanse
aangelegenheid, waar je je als macamba (blanke
Nederlander) maar beter niet mee kon bemoeien.
Ik werd actief in het hoofdbestuur van de
Vakbond van Leerkrachten, alsmede adviseur van
allerlei andere vakbonden. Een geweldige tijd,
waar ik uren over kan vertellen.
Terug in Nederland vestigden we ons in Heerlen,
maar de plaatselijke PvdA-afdeling had weinig op
met “bovenmoerdijkers” werd me op een
ledenvergadering eens verteld. Ik werd daarom
“maar” voorzitter van een
huurdersbelangenvereniging. In de jaren ’80
haakte ik af als PvdA-lid.
In Terheijden bestond de Vooruitstrevende Partij
(VP), een soort samenwerkingsverband van
progressieve partijen (D66, PvdA, Groen Links
etc.) Dat wekte mijn interesse. Ik bezocht een
vergadering en Margo Koopman, destijds raadslid,
zei: “Zeg als nieuwkomer gerust je mening. Dat
stellen we op prijs”. Met de Heerlense ervaring in
het achterhoofd klonk me dat als muziek in de
oren. Direct lid dus en actief. Eerst in de redactie;
we hadden een partijkrant voor leden en het z.g.
Groene Krantje, dat zo’n 6 keer per jaar huis aan
huis werd bezorgd. Ik heb daar veel in
“afgepend”. Later werd ik voorzitter en in 1990
raadslid. In de raad deed ik financiële zaken,
maar vaak bemoeide ik me met alles
(eigenwijsheid?). De VP groeide en bloeide in die
tijd, in 1994 kregen we zo’n 41 procent van alle
stemmen bij verkiezingen. Het feit dat we uiterst
kritisch waren m.b.t. de gemeentelijke herindeling
was daar mede debet aan. In 1995 moest ik om
medische redenen stoppen als raadslid en sinds
die tijd ben ik “politieke backbencher”.
Wat houdt me momenteel in de politiek bezig? Ik
wil er geen lang betoog van maken, maar een
kort beeld schetsen. De huidige regering vind ik
niet veel. Bezuinigen en lastenverzwaring, bijna
alle economen vinden dat bij een recessie een
slechte zaak. Het schuiven van de zorg naar de
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gemeenten is prima, maar dan wel graag de
nodige gelden erbij. De aanschaf voor de JSF.
PvdA: in verkiezingstijd tegen, maar er nu mee
akkoord gaan. Principeloos en kiezersbedrog!
D66? De nadruk op onderwijs doet me veel
deugd. Maar verkorting van de WW-duur en
versoepeling van het ontslagrecht promoten als
sociale vernieuwing? Dat lijkt mij niet handig bij
stijgende werkloosheid (doorgeschoten
neoliberalisme?). Groen Links? Het Groen bestaat
nog, maar het Links is weg. Ook een beetje
grachtengordelpartij. En aan die gg’ers, die
menen dat Nederland begint en eindigt in
Amsterdam, heb ik een hekel. Al is Bram van Ojik
verfrissend bezig. SP? Met veel standpunten van
Roemer c.s. ben ik het wel eens. Maar bij de
financieel-economische onderbouwing heb ik veel
twijfels. Bovendien bevalt de anti-Europese
retoriek me niet. Kortom: landelijk ben ik
dolende.
Plaatselijke politiek. Ik betaal nog steeds met
plezier mijn contributie aan Groen Drimmelen. Ik
voel me duidelijk thuis. Wel zou ik graag de
politieke progressieve samenwerking verbreed
zien: met PvdA, Groen Links en misschien zelfs
delen van de Bakkerclub. Maar gezien de
praktische opstelling in de raad snap ik dat e.e.a.
moeilijk ligt. De participatiemaatschappij: mensen
moeten zelf actiever worden. Dikke vraagtekens!!.
Ik wil straks als ik oud en gebrekkig ben helemaal
niet verzorgd worden door mijn kinderen, buren of
zoiets. Dat is een taak van de overheid; ik heb
jaren belasting betaald voor het opbouwen en in
stand houden van de verzorgingsstaat. Ik heb er
dus recht op. Hetzelfde in feite met de discussie
over de zwembaden. Openhouden geen kerntaak
van de gemeente? Ik vind van wel. Het is gewoon
een maatschappelijke voorziening, zoals
onderwijs, kunst, cultuur, ouderenzorg, etc. Dat
kost geld. Nou, dat moeten we er maar voor over
hebben, desnoods via hogere belastingen.
De beginvraag: waarom politiek? Het zit, denk ik,
in mijn karakter. Ik kan heel slecht tegen onrecht,
zowel privé als maatschappelijk. Dat laatste kan
via de politiek bestreden worden en is dus mijn
motivatie. Ik zou graag zien dat meer mensen dat
met mij delen.
Terug naar de allereerste zin: Terheijden en Ter
Heijde. Misschien denken we uniek te zijn. Helaas,
de geografische werkelijkheid: er bestaat een
dorp Huis Ter Heide bij Soest, een gehucht Huis
Ter Heide bij Veenhuizen (Dr.) en een landgoed
Huis ter Heide bij Tilburg. En ook België doet
mee: o.a. Sint Jan Ter Heide in de buurt van
Turnhout. Het is maar dat u het weet.
Jan Kuiper
PS: Ik geef de pen door aan Leo Mol, nr. 2 op
onze lijst.

Nieuws over de campagne van Groen
Drimmelen
Op 19 maart gaan we naar de stembus om een
nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop naar
de verkiezingen willen we Groen Drimmelen
(VP/D66) zo zichtbaar mogelijk maken in alle
kernen binnen de gemeente. De
campagnecommissie doet haar uiterste best om
dit te realiseren.
Tot aan de verkiezingen is er in elke uitgave van ’t
Carillon en Rondom de Toren een artikel van
Groen Drimmelen te vinden die betrekking heeft
op een van de onderdelen uit het
verkiezingsprogramma of standpunten over
actuele thema’s uit de gemeente. De afgelopen
weken zijn artikelen verschenen over onze
standpunten met betrekking tot de behoefte tot
uitbreiding van het Dongemond College,
kunstgrasvelden voor sportclubs en dorpsgericht
werken. Mochten er nog ideeën zijn voor
onderwerpen voor artikelen, dan kunnen die altijd
aangedragen worden bij de campagnecommissie.
Naast het schrijven van artikelen is de
campagnecommissie achter de schermen druk
bezig met het organiseren van
campagneactiviteiten. Hierover wordt u in de
volgende editie van de nieuwsbrief geïnformeerd.
Posters plakken
Een goede methode om Groen Drimmelen
zichtbaar te maken binnen de gemeente zijn de
verkiezingsborden die deze week in de gemeente
zijn geplaatst. Deze moeten uiteraard ook
voorzien worden van een Groen Drimmelen
poster. Daarom gaan we op 8 februari posters
plakken en daar kunnen wij goed hulp bij
gebruiken! Om half 11 verzamelen we aan
Kempsstraat 8d te Made, waarna de groep
verdeeld wordt over de kernen. Vrijwilligers
kunnen zich melden bij een van de
campagnecommissieleden of via
mae.vanaard@ziggo.nl
Gerry Jansen, Leo Mol, Miriam Tiekstra en Marieke
van Aard
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
Op 3 januari jl. konden we elkaar alweer een
gezond en gelukkig 2014 toewensen. Zo’n 20
partijgenoten hebben van die gelegenheid gebruik
gemaakt. Een goede traditie van onze partij om
het jaar op deze wijze in te luiden.
Dit jaar wordt weer een spannend jaar. De
verkiezingen op 19 maart werpen al enige tijd hun
schaduw vooruit. We merken het vooral aan het
aantal artikelen van de verschillende partijen in
het Carillon. Partijen die zich voor het laatst in
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2010 lieten ‘ horen’ weten de weg ook nu weer te
vinden. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft zich ook
in de andere jaren met enige regelmaat laten
horen. Dat blijven wij dan ook gewoon doen.
Als voorzitter ben ik er enorm trots op dat op 21
januari in Terheijden de Verklaring van Drimmelen
kon worden ondertekend. Een convenant waarin
afspraken zijn vastgelegd over duurzaamheid. Het
hieronder liggende beleidsplan sluit naadloos aan
op onze visie op duurzaamheid. De Verklaring van
Drimmelen is een kunststukje waarvoor onze
wethouder Marijke Vos zich, samen met haar
medewerkers en vele particuliere organisaties,
enorm heeft ingezet.
Dat we bij Spraakvermaak op 12 januari jl. de
grootste waren is een leuke opsteker, maar de
ervaring leert dat veel bezoekers aan
Spraakvermaak onze partij een warm hart

toedragen. De verkiezingen zijn op 19 maart en
dan zullen we pas echt weten waar we aan toe
zijn. De komende weken beginnen we echt aan de
campagne. De aftrap zal op 8 februari zijn. Als het
goed is kunnen we dan de gemeentelijke borden
beplakken met onze posters. Vanaf dat moment
hoop ik dat onze partij met enige regelmaat als
een groene golf de verschillende kernen van onze
prachtige gemeente overspoelt.
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

Vergaderschema raad 2014 en andere data
Februari:
Di.

04-02-2014

Steunfractie info- en opinieronde

Do.
Za.

06-02-2014
08-02-2014

Inforonde (gemeenteraad)
Posters plakken

Do.
Za.

13-02-2014
15-02-2014

Opinieronde (gemeenteraad)
Ledenactiviteit; Wilgen Knotten

Di.
Do.

18-02-2014
27-02-2014

Steunfractie raad
Gemeenteraad (besluitvormend)

Woe.
Do.

05-03-2014
06-03-2014

Steunfractie info- en opinieronde LET OP WOE IPV DI IVM CARNAVAL
Inforonde (gemeenteraad)

Za.
Do.

08-03-2014
13-03-2014

Campagne voeren in diverse dorpen
Opinieronde (gemeenteraad)

Za.
Zo.

15-03-2014
16-03-2014

Campagne voeren in diverse dorpen
Lijsttrekkersdebat ROS in de Korenbeurs Made

Di.

18-03-2014

Woe

19-03-2014

Lijsttrekkersdebat SLOD in het gemeentehuis te Made
GEMEENTERAADVERKIEZINGEN met afsluitende bijeenkomst in het

Di.

25-03-2014

gemeentehuis
Extra raad onderzoek Geloofsbrieven n.a.v. de verkiezingen

Do.

27-03-2014

Raad bijeenkomst na verkiezingen

Di.

01-04-2014

Steunfractie info- en opinieronde

Do.
Do.

03-04-2014
10-04-2014

Inforonde (gemeenteraad)
Opinieronde (gemeenteraad)

Di.
Do.

15-04-2014
24-04-2014

Steunfractie raad
Gemeenteraad (besluitvormend)

Maart:

April:

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.

