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Van de redactie

voorbereidingen op de begroting 2015 en verder,
de eerste begroting van de nieuwe coalitie. Daarin
zal ook veel van het door ons voorgestelde beleid
terugkomen.
Tot slot: net voor het zomerreces bereikte ons het
slechte bericht dat bij
wethouder Janus Oomen
Geboren 19 augustus 2014
(LHB) alvleesklierkanker is
geconstateerd. Wij willen
SAAR
Janus vanaf deze plaats heel
veel sterkte toewensen om
dit slechte nieuws te
verwerken. Janus heeft
namens de partij een kaart
ontvangen en ik heb
persoonlijk contact met hem
gehad via email.
Namens de fractie,
Groeten Jürgen Vissers
Wij wensen Jürgen Esther

De vakantie weer voorbij en hopelijk heeft iedereen een
leuke vakantie gehad. De fractie is weer in actie geweest
en onze fractievoorzitter is vader geworden van een
mooie dochter, Saar, op 19 augustus jl.
Onze jaarlijkse Ledendag is helaas
i.v.m. gebrek aan belangstelling
niet doorgegaan.
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

Hopelijk heeft iedereen een
hele fijne zomer gehad in de
vorm van vakantie,
doorwerken of wat dan ook!
en Sem heel veel geluk met
Het weer heeft over het
Fractie Jürgen Vissers, 0162683894, jurest@ziggo.nl
hun dochter en zusje SAAR
algemeen zeker niet tegen
Leo Mol en Miriam Tiekstra
gezeten, al is ook deze zomer
merkbaar geweest dat
OP DE AGENDA
Kennismaken met
extreem warm, nat of droog
In deze rubriek stelt iedere
weer juist veel vaker voor
maand een ander lid zich voor
09-09-2014 Steunfractie Raad
komt.
en geeft de pen door aan een
18-09-2014 Raadsvergadering
Ik wil dit bericht beginnen met
medelid. Deze maand…….
een heel persoonlijke noot: op
23-09-2014 Steunfractie info en
19 augustus 2014 zijn mijn
opinieronde
Even voorstellen: Claude
vrouw Esther en ik de trotse
25-09-2014 Inforonde
Mampaey (V, ondernemer en
ouders geworden van onze
wonend te Made)
02-10-2014 Opinieronde
dochter Saar. Onze zoon Sem
Met Groen Drimmelen ben
07-10-2014 Steunfractie Raad
is een hele trotse grote broer.
ik rond 2003 in contact
16-10-2014
Raadsvergadering
We zijn thuis nu hard op zoek
gekomen via het “Lagerhuis
naar een beetje ritme, want
debat” met o.a. de
11-11-2014;
hoe lief ze ook zijn als ze zo
onderwerpen: boren in de
Algemene Ledenvergadering met
klein zijn, dat is altijd een
Biesbosch, starterswoningen
aansluitend een Thema-avond
enorme uitdaging en hard
en sluiting basisscholen in
werken.
kleine dorpskernen. Nu
Na de zomervakantie is de
blijken deze onderwerpen
fractie meteen “volle bak” aan
nog vaak terug te komen in de
de slag gegaan met een aantal
huidige actualiteit. Na een
zeer omvangrijke en
aantal leerzame
belangrijke onderwerpen.
steunfractievergaderingen heb ik
Jeugdzorg, WMO en “werk” zijn voor een groot
ook een tijdje kennis gemaakt met de toenmalige
deel nieuwe taken die vanaf 2015 op het bordje
Commissie Algemeen Bestuur en Middelen.
van de gemeente liggen. Met minder geld dan wat
In 2006 kreeg ik de kans om aan de slag te gaan
het Rijk er voor over had, zullen we deze taken
bij het Nederlands Astmacentrum in Davos te
beter moeten uitvoeren. Een hele grote uitdaging,
Zwitserland. Midden tijdens de stelselwijziging van
maar we zijn er van overtuigd dat de gemeente
productregistratie in de zorg en door de nauwe
dit op termijn zeker beter en duurzamer uit kan
samenwerking met Zwitserse en Duitse
voeren dan nu gebeurt. Eigen kracht en
zorginstellingen leer je al snel de do’s en don’ts
verantwoordelijkheid gecombineerd met een goed
kennen van de verschillende declaratiesystemen.
sociaal beleid zijn daarvoor dé succesfactoren.
Terug in Nederland bleek dat het
De komende weken zullen naast genoemde
declaratiesysteem in Nederland de
onderwerpen in het teken staan van de
zorginstellingen dwingt extreme (20%-35%)
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overheadkosten te maken, waardoor deskundige
vakmensen aan het bed ontslagen moeten
worden, om extra controllers, accountants en
ICT-ers te kunnen inhuren; zodoende aan de
tientallen gemeenten en instellingen (CAK, NZA,
etc.) tot op de minuut nauwkeurig de geleverde
producten en diensten te kunnen verantwoorden.
Hier ligt voor GD een mogelijkheid om in de
toekomst, samen met de overige gemeenten en
overheidsinstellingen, te komen tot één
accountantsverklaring en één
productverantwoording, waardoor de zorg
beheersbaar en de handen aan het bed kunnen
blijven.
Een bezoek aan China in mei 2006, waarbij de
kansen en bedreigingen van het
voedselveiligheidsprobleem in China naar voren
kwamen, heeft een ingrijpende verandering in
mijn leven met zich meegebracht. In 2008 heb ik
toen definitief de keuze moeten maken om het
uitgewerkte plan van een drijvende biobased
voedselproducerende kasconstructie het
levenslicht te laten zien. Van een opgebouwde
carrière als rechtseconoom in de zorgsector naar
een onzeker en hectisch bestaan als
maatschappelijk betrokken ondernemer in een
compleet nieuw gecreëerde duurzame
marktsector als de biobased economy. Het bleek
een zware beslissing, maar samen met 27 andere
bedrijven krijgen we nu aanvragen uit de hele
wereld om onze modulair opgebouwde
kasconstructie te leveren. In oude havengebieden
in metropolen als Shanghai en Busan kan, binnen
een paar jaar, in drijvende constructies duurzaam
voedsel verbouwd worden in gesloten drijvende
kasconstructies.
Voor de inwoners uit de gemeente Drimmelen
klinkt het al veel minder spectaculair als je
aangeeft dat de combinatie varkensboeren,
biovergisting, Amercentrale en Ka(n)srijk Made
een duidelijk staaltje van dit soort biobased
economy is. Hergebruik je restafval en bedrijven
delen hun processtromen als warm water of CO2
met hun buren. Ons samenwerkingsverband is
dan ook te vergelijken met lokale initiatieven als
Duurzaam Drimmelen: samen sta je sterk en ga
je voor een duurzame (economisch haalbare)
samenleving!

Gazastrook, Syrië en Irak; het Ebolavirus dat de
West-Afrikaanse kust in zijn greep heeft; een
vliegtuig met veel landgenoten dat uit de lucht
geschoten werd. Allemaal zaken die ons de
afgelopen maanden op een of andere manier
hebben bezig gehouden. Het zijn allemaal
gebeurtenissen die ons toch weer doen beseffen
dat wij toch in een prachtig land leven. Een land
waar we in vrijheid mogen en kunnen spreken;
een land waar we tegen van alles en nog wat
mogen en kunnen protesteren; een land waar we
veilig leven.
Waar we ook niet aan konden ontkomen was de
herdenking aan het begin van een oorlog die 100
jaar geleden begon. Een oorlog waar ons land
indirect wat van merkten. Voorouders in onze
regio hebben wellicht het gedonder van de
kanonnen wel eens gehoord. In ieder geval
hebben ze de stromen vluchtelingen uit België
gezien. Verder ontkomen we deze weken niet aan
een andere herdenking. Het is alweer 75 jaar
geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon en 70
jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond.
Allemaal historische gebeurtenissen die mij in
ieder geval doen beseffen in wat voor tijd en
plaats wij wonen; vrij en veilig.
Helaas hebben we voor het eerst een activiteit
moeten schrappen. Er was onvoldoende
belangstelling voor het bezoek aan de werkplaats
van Tools to work in Teteringen. Misschien een
activiteit die onvoldoende aanspraak, of een
datum die wat ongelukkig gekozen is? Toch
zouden we nog wel wat voor onze leden willen
organiseren. Suggesties zien wij met
belangstelling tegemoet.
De ALV in het najaar staat gepland op 11
november en wordt dit keer gehouden in het dorp
Drimmelen. Noteert u deze datum maar alvast in
uw agenda. Als u een onderwerp weet waar we
een keer over moeten spreken mag u die gerust
doorgeven aan onze fractie of het bestuur.
Tenslotte nog een leuk bericht: op 19 augustus j.l.
mochten Jürgen en Esther een nieuwe
wereldburger begroeten. Hun dochtertje Saar
werd geboren. Wij hebben Jürgen en Esther en
broertje Sem natuurlijk van harte gelukgewenst
met deze wolk en hopen dat Saar een gezonde
toekomst tegemoet mag zien.

Ik geef de pen door aan ….? Zie de volgende
nieuwsbrief

Ricus Tiekstra, voorzitter

Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
De zomervakantie is voorbij. Een onrustige zomer
dit keer. Brandhaarden in de Oekraïne, de

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
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Vergaderschema raad 2014
September:
Di.
09-09-2014
Do.
18-09-2014
Di.
23-09-2014
Do.
25-09-2014

Steunfractie Raadsvergadering
Raadsvergadering
Steunfractie info en opinieronde
Informatieronde

Oktober:
Do.

02-10-2014

Opinieronde

Di.

07-10-2014

Steunfractie Raadsvergadering

Do.

16-10-2014

Raadsvergadering

Di.

21-10-2014

Steunfractie info en opinieronde

Do.

23-10-2014

Informatieronde

Di.

28-10-2014

Actualisering uitvoeringsagenda

Do.

30-10-2014

Opinieronde

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.

