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Van de redactie
VERKIEZINGEN,
VERKIEZINGEN EN NOG EENS
VERKIEZINGEN. Daarbij ook
nog een drukke agenda voor onze
raadsleden. Het zijn drukke
tijden. In deze nieuwsbrief stellen
de eerste 3 van de lijst stellen
zich voor. Verder info over de
eerste campagnedag en
nogmaals 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
– verkiezingskoorts!
De verkiezingen naderen nu snel!
Waar het in januari nog heel ver
weg leek, is het nu nog maar 2
weken: 19 maart 2014, de datum
van de
gemeenteraadsverkiezingen
2014. We zijn druk bezig met de
campagne en tegelijkertijd is de
agenda van de gemeenteraad
ook nog flink gevuld in februari
en maart.
Zo hebben we ons gebogen over
de structuurvisie 2033, waarin
staat aangegeven hoe de
gemeente Drimmelen er in het
ideale beeld over 20 jaar uitziet
op ruimtelijk gebied. Een visie die
voor 95% aansluit bij de visie die
wij op onze gemeente hebben.
Duurzaamheid, natuur en
landschap, toerisme en recreatie,
behoud van bedrijvigheid en
agrarische waarden, levendige
kernen, goede bereikbare dorpen
etc. etc. In die visie staan echter
2 punten die volgens ons niet in
dat beeld passen; de mogelijke
uitbreiding van bedrijventerrein
Brieltjenspolder en het
zoekgebied Plukmade 2 (voor
uitbreiding glastuinbouw). De

OP DE AGENDA

Verkiezingsagenda

Impressie van het plakken van de
posters op zaterdag 08-02-2014

8 en 15 maart ;
CAMPAGNE VOEREN IN
ONZE DORPEN; flyeren ect
Opgeven bij Marieke van
Aard
16-03-2014
LIJSTTREKKERSDEBAT IN
DE KORENBEURS
18-03-2014
OP DE VOORAVOND VAN DE
VERKIEZINGEN
LIJSTTREKKERSDEBAT IN
HET GEMEENTEHUIS
Politieke agenda
05-03-2014 steunfractie let
op is op woensdag i.p.v.
dinsdag
06-03-2014 Info ronde
vervalt wordt Opinieronde
13-02-2014 Opinieronde
vervalt wordt Extra Raad
i.v.m. Bestemmingsplan
Buitengebied
25-03-2014 Raad
(geloofsbrieven nieuwe
raadsleden)
27-03-2014 Raad

meerderheid van de
gemeenteraad heeft de
volledige visie echter
vastgesteld en dat betekent
dat we moeten zorgen
vooraan te staan wanneer
visievorming overgaat in
plannen maken!
De toekomst van de gymzaal
in Terheijden staat nog voor
de verkiezingen opiniërend
op de agenda. Er staan een
aantal oplossingsrichtingen in
het stuk, waarmee
binnensportruimte in
Terheijden voor de toekomst
gewaarborgd blijft. Tot die
tijd zal de huidige gymzaal
echter wel veilig, heel en
schoon moeten zijn voor de
gebruikers. De besluiten
daarover zullen pas later
worden genomen. Wij zullen
kiezen voor een duurzame
oplossing, waar heel
Terheijden mee vooruit kan.
Een kleine week voor de
verkiezingen wordt het
bestemmingsplan
buitengebied nog door de
gemeenteraad behandeld.
Een plan dat een doorlooptijd
heeft van al zo’n 8 jaar. De
fractie is zich op dit moment
verder aan het verdiepen in
het stuk om goed beslagen
ten ijs te komen. Ook dit
plan moet voor ons een
duurzaam stuk zijn met
aandacht voor de agrariër,
maar daarnaast ruimere
mogelijkheden voor
nevenfuncties. Geen
verrommeling in het
buitengebied maar een open
structuur en voldoende
natuurwaarden. De zonering
die in het plan wordt
voorgesteld zou daarvoor
voldoende handvatten
moeten bieden.
Nu ook druk campagne aan
het voeren! Debatten
voorbereiden, dozen
bezorgen, artikelen
schrijven, overleg, nog meer
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bijeenkomsten bezoeken en de dorpen in!
En dan is het dus bijna 19 maart 2014. Een
belangrijke dag, het vierjaarlijkse feest van de
democratie. Onze inwoners kiezen de
volksvertegenwoordiging voor de komende 4 jaar.
Laten we hopen op een beloning voor het vele
door ons geleverde werk! Winst op 19 maart,
deelname aan een nieuwe coalitie met realisatie
van ons programma! Roep iedereen die je kent op
om te gaan stemmen en dan het liefst op Groen
Drimmelen (VP/D66), LIJST 6, GEWOON DOEN!
Ik voer met trots de lijst van Groen Drimmelen
(VP/D66) aan!
Jürgen Vissers, nummer 1 en lijsttrekker
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.
Vorige keer heeft Jan Kuiper de pen doorgegeven
aan Leo Mol. Omdat de verkiezingen voor de deur
staan leek het Leo leuk dat de eerste 3
kandidaten zich allemaal (nog/weer) voorstellen.
Jürgen heeft zijn zegje in het bovenstaande stuk
gedaan resteren nog Leo Mol en Miriam Tiekstra
Deze maand dus kennismaken met ….
Leo Mol, nummer 2 op onze lijst
Sinds mijn vierde levensjaar woon ik in Terheijden
en alleen tijdens mijn studie heb ik een paar jaar
niet in de gemeente Drimmelen gewoond.
Inmiddels woon ik met mijn vrouw Marie-José en
kinderen Sjoerd (11) en Femke (9) aan de
Zeggelaan en heb ik een eigen bedrijf in
Terheijden. Toen Jürgen mij in 2010 benaderde
nadat hij mijn gegevens via D66 had ontvangen,
ben ik een paar keer naar een steunfractie
vergadering gegaan en eigenlijk was ik toen
meteen verkocht: in de lokale politiek gebeuren
zaken die er echt toe doen! Natuurlijk vind ik het
ook leuk om de landelijke politiek te volgen, maar
het abstractieniveau is daarbij zo hoog, dat het
vaak enkel om de vorm lijkt te gaan en niet meer
om de inhoud. Lokaal is dat, vooral bij Groen
Drimmelen (VP/D66) compleet anders: hier is de
inhoud het belangrijkst en zijn beslissingen
meteen merkbaar en voelbaar door de inwoners.
In onze gemeente zijn er natuurlijk ook partijen
die minder met de inhoud bezig zijn en meer met
de eigen populariteit maar in vergelijking met veel
andere gemeenten doen wij het hier erg goed!
De komende weken worden erg spannend, zowel
voor Groen Drimmelen (VP/D66) als voor mijzelf.
Omdat ik op nummer twee sta op onze lijst, hoop

ik dat we genoeg stemmen krijgen om minimaal
drie raadsleden te mogen leveren, zodat de kans
groot is dat ik ook actief kan gaan bijdragen aan
de leefbaarheid en toekomst van onze mooie
gemeente. Mijn speerpunten zijn dan, naast de
punten uit het Groen Drimmelen (VP/D66)
programma, vooral de manier waarop inwoners
worden betrokken bij beleidsplannen en uitvoering
van dat beleid en de manier waarop we de
democratie in onze gemeente kunnen borgen als
we in steeds meer en grotere
samenwerkingsverbanden moeten gaan acteren.
Het gevaar bestaat daarbij namelijk dat een laag
‘boven’ de gemeente beslissingen gaat nemen
waar onze gemeenteraad nog maar weinig invloed
op kan uitoefenen omdat we afhankelijk worden
van bestuurders en andere gemeenteraden in het
samenwerkingsverband of de stichtingen.
Tot slot wil ik u allemaal vragen de komende
weken zoveel mogelijk mensen aan te raden om
in ieder geval te gaan stemmen op 19 maart,
waarbij ook best aangegeven mag worden dat
Groen Drimmelen (VP/D66) een partij is die altijd
voor de inhoud gaat en handelt op basis van een
visie. Voor vragen of opmerkingen mag u mij
altijd benaderen via e-mail (LMol@apparentis.nl)
of telefoon (06-20291675). Ook uw vrienden en
kennissen die twijfelen over op welke partij ze
gaan stemmen, mag u naar mij doorverwijzen!
Leo Mol
Miriam Tiekstra nummer 3 op onze lijst
Na mijn studietijd in Tilburg en een reis van
enkele maanden door Azië woon ik sinds een jaar
weer in Made. Ik was voor die tijd al lid van Groen
Drimmelen, maar sinds ik weer in Made woon,
ben ik ook gaan deelnemen in de steunfractie. Het
politieke werk beviel mij zo goed, dat ik besloten
heb mij verkiesbaar te stellen voor de komende
raadsperiode. Alles is hierdoor is een
stroomversnelling gekomen, ik ben sinds oktober
burgerlid namens Groen Drimmelen en heb
daardoor nu ook ervaring op kunnen doen in de
opinieronde van de raad.
De komende periode is voor mij erg interessant
door de transities van de jeugdzorg die we lokaal
zullen moeten gaan uitvoeren. Vanuit mijn studie
pedagogiek weet ik veel over de jeugdzorg, ik zal
dan ook met een kritisch oog meekijken om
ervoor te zorgen dat de jeugd in onze gemeente
de zorg krijgt die ze nodig heeft.
In Made ben ik te vinden in het verenigingsleven,
ik speel al vele jaren bij Harmonie st. Caecilia op
klarinet en ik ben lid van Judo club Made. Bij
beide verenigingen draag ik mijn steentje bij door
vrijwilligerswerk, zo ontwerp ik voor de harmonie
het nieuwsblad en help ik bij de judo mee bij
diverse activiteiten. Jullie zullen dan ook begrijpen
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dat ik ondersteuning van verenigingen erg
belangrijk vind. Verenigingen zullen eerst zoveel
mogelijk zelf moeten doen en ik heb ervaren dat
dat ook zeer goed mogelijk is, kijk maar naar de
invulling van de muzieklessen door de orkesten
sinds het verdwijnen van de muziekschool. Ik vind
wel dat verenigingen ondersteund moeten blijven
worden, zij zorgen er immers voor dat dorpen
levendig blijven en aantrekkelijk om in te wonen.
Ten slotte vind ik dat we trots mogen zijn op het
uitzicht van onze dorpen, we hebben een paar
prachtige kernen en een heel mooi natuurgebied.
Vanuit Groen Drimmelen wil ik er dan ook voor
zorgen dat we dit blijven behouden!
Ik wil er dus vanuit Groen Drimmelen voor zorgen
dat mensen in een mooie, levendige gemeente
blijven wonen, waarbij we ook zorgen dat ieder de
zorg kan krijgen die het nodig heeft.
Miriam Tiekstra
Bericht van de campagnecommissie:
Campagne van Groen Drimmelen (VP/D66)
De dag van de gemeenteraads- verkiezingen, 19
maart, komt snel dichterbij. Vandaar dat het tijd
is voor actie: laat de inwoners van de gemeente
zien wie Groen Drimmelen is! Op 8 en 15 maart
zijn we in de kernen te vinden. Op 8 maart
worden Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage
Zwaluwe bezocht. Op 15 maart worden
Terheijden, Made en Drimmelen aangedaan. Op
deze dagen zal de folder, die de afgelopen maand
tot stand is gekomen, worden verspreid.
Bovendien is Groen Drimmelen te vinden bij de
lokale supermarkten. Hier willen we in gesprek
gaan met de inwoners: waarom wonen ze graag
in de gemeente? En met lege handen hoeft men
ook niet naar huis te gaan. Voor de liefhebber zijn
er fietslampjes, pennen, blocnotes en ander
promotiemateriaal.
Bij Spraakvermaak op 9 maart zal Groen
Drimmelen zich ook laten zien. De fietsers zullen
ervaren wat hier mee wordt bedoeld.
De campagne kan echter niet uitgevoerd worden
zonder hulp. We zouden graag de groene golf van
vier jaar geleden willen evenaren. Houd daarom 8
en/of 15 maart vrij! Aanmelden kan nog steeds bij
Marieke via mae.vanaard@ziggo.nl of 0627221603.
Op naar 19 maart. Op naar een positief resultaat!
Met vriendelijke groet,
De campagnecommissie
Gerry Jansen, Leo Mol, Miriam Tiekstra, Marieke
van Aard

Fred de Heijde heeft nog een aantal borden
met posters over die men af kan halen in
Made

Plastic afval box
Omdat er nog voldoende boxen over waren van
de vorige verkiezingen heeft de
campagnecommissie besloten deze nog een keer
aan te bieden;
Groen Drimmelen (VP/D66) komt weer kartonnen
plastic afval boxen bij u bezorgen: OP=OP!
Heeft u ook zoveel plastic afval?
Vanaf 1 januari 2010 is het scheiden van plastic
afval landelijk verplicht. Wij als Groen Drimmelen
(VP/D66) vinden dat heel goed voor het milieu.
Onze gemeente is er zelfs al sinds 2009 mee
bezig. En de gescheiden plastic inzameling is in
Drimmelen een groot succes! Gelukkig wordt de
rekening bij de verpakkingsindustrie gelegd.
Handige kartonnen plasticafval box
Het is wel lastig zo'n grote zak. Waar laat je zo'n
ding nou? 4 jaar geleden introduceerden wij de
gratis kartonnen plastic afval box, waar u de
plastic zak in kunt hangen tot deze vol is.
Op die manier ondersteunde Groen Drimmelen
(VP/D66) het plastic afval scheiden en helpen wij
u met dit probleem. Vanwege het grote succes 4
jaar geleden hebben we eenmalig nog een actie
met deze boxen.

Gratis en thuisbezorgd, maar OP=OP
Vanaf nu tot de dozen op zijn kunt u op de
website van Groen Drimmelen (VP/D66) uw naam
en adres achterlaten. Op de zaterdag daarna
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krijgt u de gratis plasticafval box keurig bij u aan
huis bezorgd. Kan het makkelijker?
Daarom zeggen wij “Gewoon Doen”: ga naar
www.groendrimmelen.nl, “contact” en geef uw
naam en adres door. Dat is de snelste manier om
de plasticafval box te krijgen want op = op!
Hallo medecampagnevoerders, (bericht ook
via de mail verspreid)
Aanstaande zaterdag, 8 maart, trekken we als
Groen Drimmelen gezamenlijk de kernen in.
Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe
zullen worden bezocht.
We beginnen in Wagenberg alwaar we om 9.30u
verzamelen voor Plexat. Hier zullen de materialen
verdeeld worden en wordt de groep opgedeeld in
subgroepen: een groep die bij Troefmarkt van
Dongen inwoners gaat aanspreken en
promotiemateriaal gaat uitdelen en een aantal
groepen die folders gaat rondbrengen. Verder
instructies volgen bij het verdelen van de
materialen. Ook dan kan er een voorkeur voor een
van de groepen worden uitgesproken.
Om 12.00u komen we allemaal te samen bij
Troefmarkt Wagenberg. Hier wordt voor een lunch
gezorgd. Om half 1 vertrekken we gezamenlijk
naar de Zonzeel in Hooge Zwaluwe. Hier zullen we
de groep weer opsplitsen in een aantal groepen en
brengen we de folders rond.
Om half 2 komen we weer samen bij de Zonzeel
en vertrekken we naar Lage Zwaluwe. Hier
verzamelen we bij Jumbo. Een groep blijft hier
achter en spreekt inwoners aan. De andere groep
splits zich op en gaat folders rondbrengen.
Om 15.30u verzamelen we weer gezamenlijk bij
Jumbo. De spullen worden dan ingeleverd. De dag
wordt dan afgesloten onder het genot van een
drankje, waarbij we de ervaringen van de dag
door kunnen spreken. Diegenen die hun
vervoersmiddel bij Plexat hebben achter gelaten
zullen hier weer terug naar toe gebracht worden.
Een aantal praktische zaken:
Om de groene golf te kunnen verwezenlijken
willen we je vragen je Groen Drimmelen
jack/bodywarmer aan te doen. Er wordt voor
jacks gezorgd voor diegenen die er nog geen in
hun bezit hebben. Neem een tas mee. Dit is
makkelijk om bijvoorbeeld folders of
promotiemateriaal in mee te nemen.
Mocht je onderweg vragen hebben, dan kun je
contact opnemen met Marieke: 06-27221603
Op naar een mooie campagnedag. Alvast hartelijk
dank voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groet,
De campagnecommissie
Gerry Jansen
Leo Mol
Miriam Tiekstra
Marieke van Aard

Locaties; Plexat Kerkstraat 22 Wagenberg Troefmarkt van
Dongen Wagenstraat 1 Wagenberg Zonzeel Poolsestraat 13
Hooge Zwaluwe Jumbo Lage Zwaluwe Pastoor van
Hooijdonklaan 3 Lage Zwaluwe
HET PROGRAMMA VOOR 15 MAART ZAL VIA DE
MAIL GECOMMUNICEERD WORDEN; DEGENE DIE
INFORMATIE VIA DE POST WILLEN ONTVANGEN
WORDT VERZOCHT CONTACT MET HET
SECRETARIAAT OP TE NEMEN.
Diana Smits, secretaris 06-18961980

Het Bestuur vol vuur
De spanning stijgt. De verkiezingen naderen met
rasse schreden. De grote vraag is natuurlijk:
‘Wordt de inzet die onze wethouder en onze
fractie de afgelopen raadsperiode hebben getoond
beloond?’ Een derde zetel zou natuurlijk
volkomen verdiend zijn. De afgelopen jaren heeft
Marijke als wethouder enorm veel tot stand
gebracht. Het zou te ver voeren om hier een
opsomming te geven. We zouden daar namelijk
een hele nieuwsbrief aan kunnen wijden. De
fractie, onder bezielende leiding van Jürgen, heeft
het debat altijd op inhoud gevoerd en heeft keer
op keer bewezen anderen te kunnen overtuigen.
Daarbij heeft de fractie de afgelopen vier jaar
steeds een beroep kunnen doen op een grote
steunfractie. De campagnecommissie is de
afgelopen maanden keihard aan het werk
geweest. De weken na carnaval gaan we met
hopelijk een grote ploeg op pad. Een groene golf
gaat de dorpen op 8 en 15 maart overspoelen.
Proberen mensen er van te overtuigen toch zeker
te gaan stemmen en als het even kan op lijst 6.
Verder komen er kort na elkaar twee
verkiezingsdebatten. Op zondag 16 maart is het
ROS-D die in de Korenbeurs een debat
organiseert. Dit debat wordt ook uitgezonden op
kanaal 43. Vervolgens wordt op 18 maart een
verkiezingsdebat georganiseerd door SLOD in
samenwerking met BN-de Stem. Dit debat wordt
in het gemeentehuis gehouden en zal op kanaal
42 worden uitgezonden. Uiteraard verdient
Jürgen tijdens die debatten ieders steun. Het zou
dan ook erg leuk zijn als er veel leden aanwezig
zijn. Overigens hebben beide omroepen een
verzoek gedaan voor financiële steun voor deze
beide uitzendingen. Als partij hebben wij die
mogelijkheid echter niet. Wij kunnen uiteraard
onze leden wel oproepen een donatie te doen aan
hetzij ROS-D, hetzij SLOD wel op zijn plaats. (Zie
elders in deze nieuwsbrief.) Onderzoek heeft
uitgewezen dat de opkomst naar verwachting
ruimschoots beneden de 50 % zal blijven. Dat is
in mijn ogen een nederlaag voor de democratie.
Een nederlaag die de lokale politici zich in mijn
ogen moeten aanrekenen. Het wordt dan ook tijd
om het serieus anders aan te pakken. We zullen
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veel en veel meer op zoek moeten gaan naar de
kiezer. Dat moeten we niet in de laatste twee,
drie maanden voor de verkiezingen doen. Nee
integendeel, we zullen terug moeten naar de tijd
van de permanente campagne. Ons laten zien en
laten merken dat we er ook zijn. Dat kunnen we
niet alleen aan de fractie overlaten. Dat gaan we
samen doen; fractie, steunfractie, bestuur en
hopelijk ook andere leden van onze partij. Laten
we de komende jaren daadwerkelijk het gesprek
met de inwoners van onze gemeente aan gaan.

Dat is meer dan alleen publicaties in het Carillon
en Rondom de Toren te plaatsen.
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

Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar info@groendrimmelen.nl
Vergaderschema raad 2014 en andere data
Maart:
Za. 08-03-2014 Campagne voeren in diverse dorpen
Do. 13-03-2014 Extra raadsvergadering i.v.m. Bestemmingsplan Buitengebied
Za. 15-03-2014 Campagne voeren in diverse dorpen
Zo. 16-03-2014 Lijsttrekkersdebat ROS in de Korenbeurs Made
Di. 18-03-2014 Lijsttrekkersdebat SLOD in het gemeentehuis te Made
Woe 19-03-2014 GEMEENTERAADVERKIEZINGEN met afsluitende bijeenkomst in het gemeentehuis
Di. 25-03-2014 Extra raad onderzoek Geloofsbrieven n.a.v. de verkiezingen
Do. 27-03-2014 Raad bijeenkomst na verkiezingen
April:
Di. 01-04-2014 Steunfractie info- en opinieronde
Do. 03-04-2014 Inforonde (gemeenteraad)
Do. 10-04-2014 Opinieronde (gemeenteraad)
Di. 15-04-2014 Steunfractie raad
Do. 24-04-2014 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.

