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Van de redactie

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2014, wat vliegt de
tijd!
In deze nieuwsbrief wederom de Fractie in actie, nieuws
van het Bestuur.

In de laatste raadsvergadering van 2014 hebben
we tevens de tarieven voor de afvalstoffenheffing
2015 vastgesteld. Dankzij de inzet van Groen
De redactie vindt het leuk reacties van de leden te ontvangen en roept
Drimmelen (VP/D66) daalt het vastrecht nu voor
leden op een artikeltje, tip en/of hun mening te geven via de nieuwsbrief.
het 5e jaar op rij (in 2014 kreeg iedereen een
Zij kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
eenmalige teruggaaf en die moet je niet meetellen
welkom.
hierin). Een succesvol beleid
dus vooral vanwege het
Fractie in actie
goede scheidingsgedrag van
onze inwoners!
Begin november hebben we als
Tenslotte willen wij iedereen
coalitie de eerste begroting
hele fijne feestdagen
van de nieuwe raadsperiode
wensen, een goed einde van
vastgesteld. Een begroting met
De Fractie en het Bestuur van
2014 en een fantastisch
een solide financieel
2015!
Groen Drimmelen (VP/D66)
perspectief voor de komende
jaren. Een begroting met
wenst alle leden
Namens de fractie,
risico´s met name door de
FIJNE KERSTDAGEN
Jürgen Vissers
transities jeugd, zorg en werk.
Fractievoorzitter
En een begroting met een zeer
gezonde basis onder meer door
Fractie Jürgen Vissers, 0162de kerntakendiscussie van
683894, jurest@ziggo.nl
enkele jaren geleden.
Leo Mol en Miriam Tiekstra
Onze inbreng ligt uitdrukkelijk
op de gebieden duurzaamheid,
Kennismaken met
verenigingen, dorpsgericht
In deze rubriek stelt iedere
werken, onderwijs, jeugd,
maand een ander lid zich
sociaal domein en
voor en geeft de pen door
samenwerking. Veel is in gang
EN EEN GELUKKIG EN
aan een medelid. Deze
gezet en de komende jaren
maand kennismaken met ….
GEZOND
2015
willen we verder gaan oogsten!
Hans Dierckx
Alle verordeningen voor de
transities jeugd, WMO (zorg)
Met deze vraag kwam Anita
en participatiewet (werk) zijn
van Gennip enkele weken
vastgesteld en we kunnen dus
geleden via de mail naar mij
per 1 januari 2015 van start.
toe. Wat moet ik hier mee
Maatwerk, activering,
en welke bijdrage heb ik tot
keuzevrijheid en een sociaal
op heden aan de partij
vangnet zijn vier belangrijke
geleverd? Volgens mij heb ik
pijlers binnen deze taken wat
me beperkt tot het jaarlijks
OP DE AGENDA
Groen Drimmelen (VP/D66)
betalen van een
betreft.
contributiebedrag aan de
9 januari 2015
Eindelijk is er een
penningmeester. Nu ik
principebesluit voor nieuwbouw
NIEUWJAARSRECEPTIE
gestart ben met het
van de Ganshoek, het
GROEN DRIMMELEN(VP/D66)
toevertrouwen van tekst aan
verzorgingstehuis in Lage
het papier realiseer ik me
Locatie;
Ontmoetingscentrum
Zwaluwe. En ook voor
dat ik volgend jaar al 40
De
Zonzeel
in
Hooge
Zwaluwe
openbare basisschool Het
jaar verbonden ben met
Aanvang 20.00 uur
Klaverblad is een belangrijk
deze partij. Man wat gaat de
principebesluit genomen. De
Poolsestraat 13 4927 BD Hoogetijd snel dan. Ik reken dan
gemeente staat eenmalig
ook uiteraard de tijd bij de
Zwaluwe.
garant voor een mogelijk
VP in Terheijden mee. Ik
tekort vanwege te weinig
vroeg Anita nog wat wil je
leerlingen in het komende
weten? Ik ben immers een
schooljaar. De school, het
“passief” lid. Dit laatste komt
bestuur en de ouders krijgen daarmee extra tijd
omdat ik als adviseur arbeidsvoorwaarden
en wij komen onze belofte na dat er een eerlijke
werkzaam ben bij deze mooie gemeente en me
kans zou komen om de school open te houden.
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om die reden verre houdt van de actieve lokale
politiek. Dit wil niet zeggen dat dit mij niet boeit,
in tegendeel. Overigens is het wel interessant om
te melden dat onze gemeente naast een politiek
bedrijf ook een gewoon werkgever is waar een
kleine 175 mensen hun “brood” verdienen !
Waarom ben je destijds lid geworden en
gebleven van deze partij?
Dan moet ik flink wat jaren terug toen Jopie, mijn
echtgenote en ik, nog in Breda woonden. Wij
hadden plannen om ons in Terheijden te gaan
vestigen, in de Molenpolder. Op dat moment
waren er ook initiatieven om de rivier de Mark
verder uit te graven en om het zand met
vrachtwagens, die door de kom van Terheijden
zouden rijden, richting Moerdijk te brengen. Het
dorp zou hier heel veel last van hebben en er
werd een actiecomité “Zand erover” opgericht
door de VP. Dat kunnen ze niet maken dacht ik
om de kom van Terheijden gedurende een lange
periode te belasten met zwaar vrachtverkeer. Om
de boel leefbaar te houden moet dat anders. Ik
herinner me nog de infoavond die in de Gouden
Leeuw werd georganiseerd. Wat had die man van
Rijkswaterstaat het zwaar. Uiteindelijk werd
besloten om het vervoer per vrachtwagen niet
door te laten gaan en werd het zand per schip
vervoerd. De manier waarop de VP dit
onderwerp oppakte sprak mij aan en voordat wij
ons in Terheijden vestigden werden we al lid van
de VP. Eenmaal in Terheijden een stek gevonden
te hebben kregen we als wijkwerker Gerard
Taapken, Willem Stille en vervolgens Johan van
Oosterbosch. En dat waren leuke gesprekken aan
de keukentafel want het groene blaadje werd
toen altijd thuis bezorgd.
Na de verhuizing van Breda naar Terheijden heeft
Terheijden ons niet meer losgelaten. Voor mijn
werk heb ik diverse omzwervingen gemaakt naar
gemeenten in het West-Brabantse. In verhuizen
hadden we geen zin. Vanaf 1989 ben ik werkzaam
in Made op het gemeentehuis. Daar heb ik nooit
spijt van gehad, het is een prachtige gemeente
om voor te mogen werken. En wat is het prachtig
om door het buitengebied dagelijks op de fiets
van Terheijden naar Made te gaan. Dat moeten er
meer doen en gewoon de auto laten staan.
Jopie en ik hebben 3 fantastische zonen gekregen
die inmiddels het huis uit zijn. Uiteindelijk hebben
onze zonen met hun partners ook in Terheijden
hun stek gevonden. En voor nazaten hebben ze
ook al gezorgd, 2 kleindochters en 2 kleinzoons.
Een rijkdom om dit te hebben!
Na onze verhuizing naar Terheijden wilde ik ook
kennismaken met de inwoners in het dorp. Een
aantal jaren heb ik in het bestuur gezeten van
SKW, Stichting Kultureel Werk Terheijden en ben
daarbij ook actief geweest voor het
jeugdvakantiewerk . Daarnaast was en ben ik een

fanatieke sporter. Tot voor een aantal jaren
geleden heb ik gevolleybald bij SV Terheijden.
Ben ook nog jaren voorzitter van deze vereniging
geweest. Naast het volleyballen sla ik recreatief
op maandagavond al jaren tegen een pluimpje
met badminton. Omdat onze zonen actief
voetballen bij voetbalvereniging Terheijden
organiseer ik al heel veel jaren samen met een
hecht groepje het jaarlijkse voetbalkamp voor de
jeugd en andere activiteiten. Ik mag dan optreden
als voorzitter van de jeugd evenementen
commissie. Leuk om te doen al die jaren.
En sinds een paar jaar ben ik vrijwilliger bij
Staatsbosbeheer. Met 10 andere vrijwilligers
verrichten wij, vanuit de heemkundekring De
Vlasselt, beheerswerkzaamheden aan de
verdedigingswerken uit de Tachtigjarige oorlog die
zich binnen de grenzen van Terheijden bevinden.
Ik heb het dan over de Kleine schans, de Spinola
schans en de linies op de Munnikenhof. Iedere 1e
zaterdag van de maand zijn wij daar actief bezig.
Op dit moment proberen wij de Amerikaanse
vogelkers ( een boomsoort) uit te roeien op de
Spinola schans. Over 5 jaar zullen we het weten
of het gelukt is.
Toekomst
Ik denk nog een paar jaar werkzaam te zijn bij
deze mooie gemeente. Mijn vrije tijd ben ik op dit
moment al wel iets aan het uitbouwen. En deze
vrije tijd zal ongetwijfeld weer zinvol worden
ingevuld. Misschien wordt mijn “passief”
lidmaatschap nog eens een keer een “actief”
lidmaatschap. De tijd zal het uitwijzen.
Groet,
Hans
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
De feestdagen staan voor de deur. Een moment
dus om even terug te blikken op het afgelopen
jaar. Voor onze partij een jaar om met enige
tevredenheid terug te blikken. De stijgende lijn
die we na 2006 hebben ingezet hebben we door
kunnen zetten. Het resultaat van de verkiezingen
was prima. Een zetel winst en met de LHB de
enige partij die zich winnaar mocht noemen. De
daaropvolgende coalitieonderhandelingen leverde
voor onze partij ook weer een prima resultaat op.
De voor ons belangrijke zaken zijn weer in het
programma voor deze raadsperiode opgenomen.
We leveren weer een wethouder. Gelukkig was
Hans Kuijpers bereid het stokje van Marijke over
te nemen. Met Hans hebben we weer een prima
vertegenwoordiging in het college en kunnen wij
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onze positie als meest stabiele coalitiepartij in
Drimmelen waar blijven maken. Groen Drimmelen
is en blijft een partij die zijn verantwoordelijkheid
zal blijven nemen. Daarbij zullen we impopulaire
standpunten niet uit de weg gaan. Het gaat om
het belang van de gemeente Drimmelen!.
Toch mogen we niet op onze lauweren rusten. De
komende jaren zullen we ons weer vol in moeten
zetten om als partij op de toekomst voorbereid te
zijn. Er is een basis, maar we moeten ons
beseffen dat deze smal is. Dus we zullen de
komende jaren hard moeten werken om er voor
te zorgen dat we opvolgers klaar hebben staan
voor de mensen die zich nu namens onze partij
voor de gemeente inzetten. Een zware klus, dat
beseffen we ons terdege. Laten we ons daar de
komende periode voor inzetten. De eerste ideeën

hiervoor zijn er al en de PR-commissie gaat daar
vol mee aan de slag.
Tot slot wens ik iedereen namens het bestuur heel
prettige feestdagen en een gezond en gelukkig
2015. Ik hoop velen van jullie op 9 januari bij
onze nieuwjaarsbijeenkomst te mogen begroeten
en een toast op het nieuwe jaar uit te kunnen
brengen.
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

Vergaderschema raad januari 2015 /meer data in de volgende nieuwsbrief
Januari:
Di.

06-01-2015

Steunfractie informatieronde en opinieronde

Do.

08-01-2015

Informatieronde

Vr.

09-01-2015

Nieuwjaarsreceptie voor leden

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.

