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Van de redactie
Wat een drukke tijd ligt er achter ons. Verkiezingen,
spannende coalitieonderhandelingen, installatie van de
raad en debat over coalitieakkoord en de installatie van
onze wethouder. Groen Drimmelen is heel trots op het
resultaat en onze nieuw wethouder Hans Kuipers. En
ook trots op onze oude wethouder Marijke Vos die
afscheid heeft genomen als wethouder. 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 – blij,
trots, dankbaar en hard
aan het werk!

We hebben er zin in en gaan er tegenaan om ons
verkiezingsprogramma zo veel mogelijk te
realiseren.
Iedereen bedankt voor alle inzet en steun! De
komende periode willen en gaan we verder
groeien als we op deze duidelijke, enthousiaste en
gezamenlijke wijze verder gaan.
Namens de fractie
Jürgen Vissers

OP DE AGENDA

14 mei as.
Afscheid Marijke
Vos als wethouder

Fractie Jürgen Vissers, 0162683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol en Miriam Tiekstra

In de vorige nieuwsbrief stond
Kennismaken met
de verkiezingskoorts centraal.
In deze rubriek stelt iedere
Het was ontzettend spannend,
maand een ander lid zich
maar we hebben door ons
voor en geeft de pen door
heldere en duidelijke verhaal
De afscheidsreceptie begint om
aan een medelid. Deze
en door de inzet van iedereen
maand kennismaken met ….
16.00 uur en duurt tot 18.00
binnen de partij, die derde
Marcel Verlinde
uur.
De
uitnodiging
is
via
de
zetel binnen! Groen
secretaris naar alle leden
Drimmelen (VP/D66) is één
In de vorige (verkiezings-)
van de twee winnaars, naast
gestuurd.
editie hebben jullie kennis
LHB die wij daarmee van harte
kunnen maken met Leo en
hebben gefeliciteerd. We zijn
Miriam, onze nieuwe
Agenda;
zie ook de website van
in 8 jaar tijd vanaf 2006 van
raadsleden. Omdat zij al
Groen Drimmelen
1027 via 1241 naar 1497
eerder een stukje hadden
29-4-2014 steunfractie info
stemmen gegaan, een
geschreven en het stokje ook
en opinieronde voor agenda
prachtige groei ondanks een
al eerder hebben
afnemende opkomst en een
01-05-2014 Info
doorgegeven, heeft Anita mij
grotere fractie!
08-05-2014 Opinieronde
gevraagd om de pen op te
Maart en april hebben na de
pakken. In de volgende paar
13-05-2014
steunfractie
raad
verkiezingen, naast het
alinea’s zal ik wat vertellen
14-05-2014 afscheid Marijke
afscheid van Johan en de
over mijn achtergrond en
22-05-2014
installatie van Leo, Miriam en
(politieke) geschiedenis.
mijzelf in de raad, grotendeels
Raadsvergadering
Oorspronkelijk kom ik uit
in het teken gestaan van de
Terneuzen (Zeeuws03-06-2014 steunfractie info
coalitieonderhandelingen.
Vlaanderen) en ben in 2001,
en opinie
Daarin hebben we veel kunnen
na wat omzwervingen door
05-06-2014 Info
bereiken. Het nieuwe akkoord
het land, met mijn vriendin
met LHB en VVD is op 23 april
12-06-2014 Opinie
Oda neergestreken in Lage
door onze Ledenvergadering
Zwaluwe: een centraal
besproken en unaniem
gelegen locatie op een half
aangenomen en een dag later
uurtje van mijn werk, mijn werk
hebben we dit in de
en op een uurtje van onze familie
gemeenteraad mogen
en vrienden. Dat we daarnaast op loopafstand
presenteren. Hans Kuijpers is geïnstalleerd als
zitten van het Hollands Diep en ook dicht bij de
onze nieuwe wethouder en wordt door iedereen
Biesbosch is mooi meegenomen. Een prettige
positief ontvangen. Van Marijke hebben we
omgeving om lekker met de hond (Spice) te
afscheid genomen na een fantastische
wandelen.
samenwerking, bedankt Marijke!
Leo, Miriam en ik zijn als nieuwe, driekoppige
Mijn grote hobby, naast wandelen en stijldansen,
fractie inmiddels ook weer aan het reguliere werk
is sportduiken. Zo’n 35 jaar geleden ben ik
begonnen.
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daarmee begonnen in Zeeland (Oosterschelde).
De laatste jaren duik ik vooral in wat exotischer
(en warmer) oorden, met het Great Barrier Reef
als absolute hoogtepunt. Uit die hobby heb ik ook
een liefde voor (onderwater) natuur ontwikkeld.
In 1982 ben ik Werktuigbouwkunde gaan studeren
aan de TU Eindhoven en een echte techneut. Na
afronding van mijn studie- en diensttijd (ja, dat
bestond nog in 1988) ben ik aan het werk gegaan
bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij
(RDM). Daar heb ik rekenwerk verricht aan de
onderzeeërs van de Walrus-klasse. Ook bij mijn
volgende banen ben ik steeds aan het werk
gebleven in de (internationale) maritieme sector
(scheepsbouw -> dieselmotoren -> smeerolie).
Op dit moment ben ik (samen met een
internationaal team) verantwoordelijk voor
ontwikkeling en testen van smeerolie voor grote
scheepsmotoren. Een heel afwisselende baan, die
me regelmatig naar het (verre) buitenland (Japan,
China, Singapore, VS).
Sinds 2008 ben ik, naast mijn gewone werk, ook
secretaris van ons (ondernemings-)
pensioenfonds. Ook dat is een uiterst interessante
bijbaan die veel tijd een aandacht kost.
Mijn ouders waren niet politiek actief, maar
hebben me wel vanaf jonge leeftijd interesse voor
politiek bijgebracht. We keken dagelijks naar Den
Haag Vandaag en discussieerden daarna
regelmatig nog wat na. In 1989, toen ik net mijn
eerste baan kreeg, ben ik lid geworden van D66.
Mijn politieke interesse was verder gegroeid en ik
vond het tijd worden meer betrokken te raken en
niet alleen commentaar te geven vanaf de zijlijn.
De open manier waarop D66 politieke thema’s
benaderde sprak mij erg aan, zeker nadat Hans
van Mierlo de partij weer op de rit had gekregen:
geen dogma’s (met uitzondering van
“kroonjuwelen” als gekozen burgemeester,
referendum en districtenstelsel, die mij dan ook
minder aanspreken), een sociaalliberale insteek
en een open discussie op basis van inhoud.
In 1991 kreeg ik een baan in Zwolle en ben
verhuisd naar Dieren, net ten noorden van
Arnhem. Het dorp Dieren is onderdeel van de
gemeente Rheden, een combinatie van 7 dorpen
(Velp, Dieren, Rheden, Laag Soeren, Spankeren,
Ellecom en De Steeg) met rond 45.000 inwoners.
Zeer vergelijkbaar met de gemeente Drimmelen,
maar met één groot verschil: een veel langere
geschiedenis (1573!). Maar wat zelfs bij een
dergelijke geschiedenis herkenbaar blijft is de
rivaliteit tussen de verschillende dorpen. Toen in
de gemeente Rheden twee van de drie
openluchtzwembaden moesten worden gesloten

was de discussie niet minder heftig dan hier rond
het Puzzelbad en De Randoet.
In Rheden ben ik voor het eerst politiek actief
geworden, in eerste instantie als lid van de lokale
steunfractie van D66. Wat mij daar vooral opviel
was de goeie sfeer en open discussie. Andere
partijen waren ronduit jaloers op die sfeer en
sommigen kwamen in de pauze van hun eigen
fractievergadering zelfs even bijtanken bij D66.
Daaruit heb ik één ding geleerd: politiek moet
vooral leuk blijven.
In 1994 werd ik raadslid in een fractie van 4
leden. Wat volgde was een zeer leerzame maar
ook lastige periode. Mijn baan veranderde,
waardoor ik vanaf begin 1995 met grote
regelmaat in het buitenland zat. Vooral Honduras
heb ik veel bezocht (6 maanden in een periode
van 2 jaar). Dat had twee gevolgen. Allereerst
kon ik niet altijd aanwezig zijn bij commissie- en
raadsvergaderingen. Dat was geen probleem,
want de nummer 4 op de lijst had 25 jaar ervaring
en kon invallen als dat nodig was.
Het andere gevolg was dat ik heel anders aan ben
gaan kijken tegen de Nederlandse problemen.
Honduras is één van de armste landen ter wereld
en als je daar, net als ik, veel hebt rondgelopen
verbaas je je nogal eens over de onderwerpen die
we hier met zijn allen belangrijk vinden.
In 1998, net voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen, kreeg ik een nieuwe
baan in Rotterdam. Daarom moest ik het na één
raadsperiode voor gezien houden. Met de fractie
van toen ben ik nog steeds erg goed bevriend en
jaarlijks hebben we nog steeds een reünie.
Overigens hebben we in 2003 allemaal ons
lidmaatschap van D66 opgezegd, nadat ze deel
gingen nemen aan het kabinet Balkenende II. De
partij was wat ons betreft volledig de weg kwijt,
wat nog eens werd bevestigd door de meest
bizarre motie ooit aangenomen op een
partijcongres: stemrecht voor dieren. Desondanks
ben ik altijd D66 blijven stemmen, want een beter
alternatief heb ik nooit gevonden.
Toen we in 2001, na een tussenstop van 2 jaar in
Groenlo, neerstreken in Lage Zwaluwe heb ik me
aangemeld bij Groen Drimmelen. Bij
kennismaking bleek al snel dat de sfeer in de
fractie hier net zo goed is als ik gewend was uit
Rheden. Verder ervaar ik dezelfde stijl en
standpunten (sociaal, liberaal, milieu), met wat
meer nadruk op verenigingen en dorpsgericht
werken. Daaruit kan je zien dat VP en D66 elkaar
goed aanvullen.
Ik ben dan ook deel gaan nemen aan de
steunfractie en zelfs een tijdje burgerlid geweest.
Sinds 2002 ben ik bestuurslid. De afgelopen
raadsperiode ben ik, behalve als penningmeester,
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niet meer actief. Dat heeft alles te maken met
mijn werk. Vandaar ook mijn 12e plek op de lijst
van de afgelopen verkiezingen. Mocht er weer wat
ruimte in mijn agenda ontstaan, dan laat ik
vanzelf mijn gezicht weer eens zien op
steunfractievergaderingen.
De pen geef ik hierbij over aan Elly Prinse, die net
voor mij op de lijst stond op plaats 11.
Interessante linken
De onderstaande link is van het CBS en geeft
inzicht in de stand van zaken m.b.t. de
gezondheidszorg
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B3173C43-368C-41908D9C-88E6BBF2CBE8/0/2013c156puberr.pdf

Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Marijke; bedankt, Hans; succes

Al in 2010 wisten we het; als wij in 2014 weer aan
het college mogen mee doen, dan moeten we een
nieuwe kandidaat naar voren schuiven. Marijke
was heel duidelijk. De nu afgesloten raadsperiode
zou haar laatste worden als wethouder. Daarom
hebben we tijdens de ledenvergadering van 23
april jl. en tijdens de raadsvergadering van 24
april afscheid van haar genomen. Daarmee kwam
een einde aan een 20 jarige carrière van Marijke
als politicus in onze gemeente. In die jaren was
Marijke van 1994 tot en met 2006 raadslid en
vanaf 2006 wethouder. Een functie die Marijke
ook al van 1997 tot 1999 vervulde, toen dat nog
gecombineerd werd met het raadslidmaatschap.
Over haar successen hebben we het al uitgebreid
over gehad. Een dankwoord in de nieuwsbrief is
wel op zijn plaats. Vandaar; MARIJKE, BEDANKT.
Spannend was het al die jaren toch wel. Wie wil
Marijke opvolgen? De kandidaten staan niet in de
rij. Gelukkig konden we vorig jaar melden dat er
zich een kandidaat uit onze partij had gemeld.
Niet lang daarna kregen we bericht dat we zelfs in
de luxe positie zaten, dat we een tweede
kandidaat voor het wethouderschap hadden.
Afgesproken was echter dat we de namen niet
zouden noemen. Tijdens de afgelopen
ledenvergadering bleek dat het geheim goed
binnenskamers is gebleken. Velen waren immers
verrast toen we konden melden dat Hans Kuijpers
onze kandidaat wethouder was. Hans die zijn
sporen in de lokale politiek en binnen het
verenigingsleven al ruimschoots heeft verdiend.
Wij hebben er vertrouwen in dat Hans ons geluid
binnen het college voldoende tot zijn recht kan
laten komen. Daar waar we Marijke bedankt
hebben, wensen we Hans natuurlijk heel veel

succes.
Een nieuwe start
Na de verkiezingen van 19 maart jl. vormen
Jurgen, Leo en Miriam de driekoppige fractie van
onze partij. Op 27 maart (8 dagen na de
verkiezingen) werden zij geïnstalleerd. Met zijn
drieën vormen zij het politieke hart van onze
partij. Het bestuur heeft er het volste vertrouwen
in dat zij samen met de leden van de steunfractie
de visie van onze partij helder voor het voetlicht
zullen brengen.
Naast Jurgen, Leo en Miriam, hebben we met
Anita van Gennip, Hans van Dongen, Wim van
Aard en Jos Engelen vier leden die als burgerlid in
de opinierondes namens onze partij kunnen
optreden.
Wij wensen hen uiteraard heel veel succes de
komende periode. Samen met al die andere leden
van de steunfractie is onze partij een factor van
betekenis binnen de gemeente Drimmelen.
Het Bestuur vol vuur
De verkiezingskoorts is gedaald. De stofwolken
zijn opgetrokken. Het resultaat? Het mag er zijn.
Misten we vier jaar geleden die derde zetel nog,
dit keer was het wel raak. Een goed programma.
Een goede campagne. Een goede kandidatenlijst.
En vooral: al vele jaren een consequent en
herkenbaar geluid in de raad en daarbuiten en
daarmee; herkenbare resultaten. Groen
Drimmelen doet er toe. Wij wisten dat al vele
jaren. De kiezer begint dat ook steeds meer te
herkennen.
Na de verkiezingen hebben we de kans gekregen
om weer een rol te spelen in de besprekingen die
hebben geleid tot deelname aan de nieuwe
coalitie. Wat daarbij voor onze partij goed was om
te horen, is dat wij in het verlengde van de Lijst
Harry Bakker de tweede logische coalitiepartner
werden genoemd. Het chassis van het nieuwe
college, zoals procesbegeleider Matthieu Meijer
het noemde, wordt gevormd door de Lijst Harry
Bakker en onze partij. Dat vervult met trots en is
een geweldige beloning voor het werk van de
fractie, onze wethouder en van al die andere
vrijwilligers die de afgelopen periode hebben
geholpen.
Nu gaan we weer ‘gewoon’ doen. Voor het
bestuur betekent dat, op zoek naar leden die zich
de komende vier jaar willen inzetten bij de te
voeren permanente campagne. Maar ook op zoek
naar mensen in onze partij die willen warm lopen
om over ongeveer drie jaar voor een raadszetel te
willen gaan. De campagnecommissie wordt
omgevormd tot een pr-commissie. Een commissie
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die nog wel wat versterking kan gebruiken.
Immers wil je een permanente campagne voeren
dat moet je wel voldoende ideeën hebben en
voldoende handjes om die ideeën tot uitvoering te
brengen. Naast die permanente campagne, wil het
bestuur ook nadrukkelijk aandacht schenken aan
het werven van nieuwe leden. Daarbij doen we
een beroep op alle huidige leden. Ieder van ons
beschikt binnen de gemeente over een netwerk.
Vrienden, kennissen, familie. Wellicht kennen
jullie mensen die zich ook tot onze visie en tot
onze manier van politiek bedrijven, aangetrokken

voelen en die wellicht hun steentje zouden willen
en kunnen bijdragen. ‘Vers bloed’ is altijd van
harte welkom.
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
Mei:
Do. 08-05-2014
Di. 13-05-2014

19.30 uur Opinieronde
19.30 uur Steunfractie Raad

Wo. 21-05-2014
Do. 22-05-2014
Juni:

19.30 uur Raad /gemeentehuis Made LET OP WOENSDAG I.P.V. DONDERDAG
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

Di. 03-06-2014

19.30 uur Steunfractie info en opinie

Do. 05-06-2014
Do. 12-06-2014

19.30 uur Informatieronde
19.30 uur Opinieronde

Di. 17-06-2014
Do. 26-06-2014

19.30 uur Steunfractie Raad
19.30 uur Raad /gemeentehuis Made

Juli:
Do. 03-07-2014

19.30 uur Raad VOORJAARSNOTA EN BEGROTING /gemeentehuis Made

Za. 05-07-2014

VAKANTIE T/M 24-8-2014

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.

