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Van de redactie

Brabant. Een Rekenkamer kan door de raad
worden ingezet om onafhankelijk onderzoek te
doen naar (uitvoering van) beleid; onze
controlerende taak. Door aan te sluiten bij deze
Rekenkamer kunnen we jaarlijks één groot
onderzoek laten uitvoeren en daarbij gebruik
maken van alle verzamelde kennis en kunde van
de Rekenkamer en andere gemeenten.
Een veel besproken onderwerp van de afgelopen
weken is de probleemverkenning van het
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.
doorgaand verkeer Hooge en Lage Zwaluwe
Zij kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
geweest. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft
welkom.
geprobeerd een
kentekenonderzoek te laten
Fractie in actie
uitvoeren om daarmee voor
De afgelopen tijd hebben we
eens en altijd aan te tonen
weer veel onderwerpen
of het probleem door
behandeld. Zo is uiteraard
OP DE AGENDA
sluipverkeer wordt
weer uitgebreid gesproken
veroorzaakt of dat het om
over de drie decentralisaties
lokaal verkeer gaat. Helaas
ALGEMENE
(WMO, Jeugdzorg en arbeid)
werd dit onderzoek niet door
LEDENVERGADERING MET
waarbij we het als gemeente
een meerderheid gesteund
Drimmelen vooralsnog goed
ALS THEMA
waardoor de gemeente nu
voor elkaar hebben. We liggen
“Leefbaarheid in de kleine
de ‘quick-wins’ zal gaan
iets achter op schema met de
uitvoeren en op bestaande
kernen”
invoering, vooral de contracten
knelpunten gaat
voor inkoop van zorg, maar
onderzoeken wat er mogelijk
daar zijn we als Drimmelen
19 november a.s
is en wat de kosten zullen
zeker niet de enige in en veel
zijn om problemen op te
is al wel geregeld. Tot het eind
lossen. Een rondweg langs
Locatie:
van het jaar worden alle
Hooge en Lage Zwaluwe zal
afspraken vastgelegd zodat we
Biesbosch centrum
er niet komen, dit is
op 1 januari een goede start
Drimmelen Biesbosweg 4
ontzettend duur en zou ook
kunnen maken als de
door natuur en polder
Aanvang
20.00
uur
verantwoordelijkheid voor de
moeten gaan.
zorg vanuit de provincies en
Tot slot zijn de sociale
het rijk naar de gemeente
randvoorwaarden
toekomt.
windenergie vastgesteld
Verder hebben we het
waardoor we als inwoners
onderhoud van onze wegen
van de gemeente Drimmelen
behandeld. Het blijkt dat de
rechtstreeks kunnen
staat van de wegen in de
bijdragen of profiteren van
gemeente niet overal op het
de geplande windmolens bij
minimale niveau is en dat
de A16. Onze eigen
daarnaast toch de afgelopen
wethouder heeft hier een
jaren meer geld is uitgegeven
grote rol in gehad.
aan onderhoud dan begroot.
Ook de deze maand is het weer
Groen Drimmelen (VP/D66) heeft dan ook
lekker druk, met onder andere het
aangegeven dat we willen weten wat er fout is
wegenbeleidsplan, diverse verordeningen voor
gegaan. De portefeuillehouder heeft beloofd een
WMO en Jeugdhulp, een evaluatie van de ruimte
(intern) onderzoek te zullen starten.
voor ruimte regeling en de raadsvergadering over
Een ander besluit dat is genomen, is om vanaf nu
de programmabegroting voor 2015. Vooruitlopend
vier in plaats van vijf burgerleden per fractie toe
op deze discussie, kunnen we al aangeven dat we
te staan, waarbij er maximaal twee per
het als gemeente Drimmelen niet slecht doen! We
opinieronde het woord mogen voeren. Dit heeft te
horen bij de top van Nederland als het aankomt
maken met het beheersen van de kosten door een
op financiële status en hebben ook voor volgend
verplichte vergoeding per vergadering voor
jaar weer een sluitende begroting. Als we de
burgerleden die vanuit Den Haag is opgelegd.
stelpost bestuursakkoord, waar Groen Drimmelen
Recent heeft de gemeenteraad besloten om
aansluiting te zoeken bij de Rekenkamer WestDe fractie is erg druk met de begrotingsbehandelingen en
vele andere zaken. Ook de transities komen steeds
dichterbij. Het Bestuur is ook weer bijeen geweest en ook
de PR commissie heeft vergaderd. In deze nieuwsbrief
dus updates van de fractie, het bestuur en de PR
commissie. Ook de Algemene Ledenvergadering komt er
weer aan. In tegenstelling tot de datum die de vorige
nieuwsbrief vermeld stond is het niet 11 maar 19
november geworden op verzoek van de fractie die het erg
druk heeft. Hiervoor heeft u inmiddels de uitnodiging
gekregen via het Secretariaat.
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(VP/D66) het liefst van af wil, meenemen, is de
meerjarenbegroting ook positief.
Namens de fractie,
Met vriendelijke groet,
Leo Mol.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol en Miriam Tiekstra

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 ….
Deze maand helaas geen kennismaken met.
Nieuws van de PR commissie
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014
is de PR-commissie van start gegaan. De PRcommissie zal activiteiten aanjagen en publicaties
plaatsen in plaatselijke media om er voor te
zorgen dat Groen Drimmelen zichtbaar blijft. De
PR commissie is in de tussentijd een aantal maal
samen geweest. De eerste ideeën zijn verzameld
en worden momenteel uitgewerkt. Houd de
volgende nieuwsbrieven in de gaten voor verdere
details.
Voor de verdere uitwerking van de ideeën kan de
PR-commissie hulp gebruiken. Om zichtbaar te
blijven zal Groen Drimmelen ook aanwezig zijn bij
activiteiten die binnen de gemeente georganiseerd
worden. Daar hebben we de input van onze leden
voor nodig! Mocht er een activiteit worden
georganiseerd waarvan Groen Drimmelen op de
hoogte moet zijn, mail de details dan naar
info@groendrimmelen.nl of meldt het bij een van
de PR-commissieleden.
Wil je graag meedenken met de PR-commissie,
dan kan dat door aan te sluiten bij een van onze
bijeenkomsten. Voor details van de volgende
bijeenkomst, neem contact op met Marieke van
Aard (mae.vanaard@ziggo.nl)
Met vriendelijke groet,
De PR-Commissie
Gerry Jansen, Leo Mol, Miriam Tiekstra, Anita van
Gennip, Marieke van Aard
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl

Het Bestuur vol vuur
De afgelopen periode is voor het bestuur redelijk
rustig verlopen. We bevinden ons duidelijk in een
overgangsfase. De verkiezingen zijn al geruime
tijd achter de rug.
Met de vrijwilligers hebben we de campagne
afgesloten met een geslaagde barbecue bij Fred
de Heijde. Fred nogmaals bedankt voor het
beschikbaar stellen van je woning en de tuin en
uiteraard ook de muzikale omlijsting. De verdere
organisatie is door Diana Smits voor haar
rekening genomen. Diana bedankt voor de
verdere organisatie. Het was allemaal perfect
geregeld.
Het bestuur is zich nu aan het buigen over de
komende periode. Een belangrijke rol hierbij krijgt
de PR-commissie. In deze nieuwsbrief leest u
meer over de plannen van deze commissie. Als
doel heeft de commissie geformuleerd dat bij de
verkiezingen van 2018 op de kandidatenlijst 50
namen prijken en dat daarvan tenminste 10 %
daadwerkelijk een zetel in de raad willen innemen.
De voorbereidingen voor de ALV lopen ook volop.
De fractie heeft verzocht om uitstel. 11 November
valt wel op een heel ongelukkig tijdstip. Vandaar
dat het bestuur heeft besloten de ALV te
verplaatsen naar woensdag 19 november.
Jullie zijn gewend dat we de najaarsvergadering
aan een thema wijden. Dit jaar is gekozen voor
het thema ‘leefbaarheid in kleine kernen’. Gezien
de locatie voor de ALV vonden wij dit wel
passend. Voor de ALV is dit keer Drimmelen
gekozen. De precieze locatie lezen jullie elders in
deze nieuwsbrief.
Voor dit thema hebben we een vertegenwoordiger
van de Landelijke vereniging voor Kleine Kernen
bereid gevonden een inleiding te verzorgen.
Verder worden de bewonersgroepen van met
name Drimmelen, Wagenbergen en Hooge
Zwaluwe uitgenodigd om deel te nemen aan deze
thema-avond.
Verder hebben we afgesproken dat we op vrijdag
9 januari onze, inmiddels traditionele,
nieuwjaarontmoeting houden. De plaats van
handeling zal in de volgende nieuwsbrief worden
bekend gemaakt.
Ricus Tiekstra, voorzitter
Ricus Tiekstra, voorzitter tieks067@planet.nl , Diana Smits,
secretaris 06-18961980 diana.smits@groendrimmelen.nl, Marcel
Verlinde, penningmeester 0168-484657 marcel.verlinde@xs4all.nl
Bestuursleden: Jos Engelen, Anita van Gennip,
anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
Website: www.groendrimmelen.nl
Facebook; https://www.facebook.com/GroenDrimmelen
E-mailadres; info@groendrimmelen.nl
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Vergaderschema raad 2014 en januari 2015
November:
Do.

13-11-2014

Raadsvergadering

Di.

18-11-2014

Steunfractie info en opinieronde

Wo.

19-11-2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING met aansluitend thema-avond "Leefbaarheid in de kleine kernen"

Do.

20-11-2014

Informatieronde

Do.

27-11-2014

Opinieronde

December:
Di.

02-12-2014

Steunfractie Raadsvergadering

Do.

11-12-2014

Raadsvergadering

Do.

18-12-2014

Extra raadsvergadering

Januari:
Di.

06-01-2015

Steunfractie informatieronde en opinieronde

Do.

08-01-2015

Informatieronde

Vr.

09-01-2015

Nieuwjaarsreceptie voor leden locatie volgt nog.

Do.

15-01-2015

Opinieronde

Di.

20-01-2015

Steunfractie Raadsvergadering

Do.

29-01-2015

Raadsvergadering

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 2014. Hier staan ook steeds de laatste
wijzigingen.

