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Van de redactie

Weer een volle nieuwsbrief; Nieuws van de fractie en het
bestuur , de pr commissie met een terugblik op de ALV
van 1 april jl. Kennis maken met ; deze keer met iemand
die we allemaal kennen, Marijke Vos. Een woord van
afscheid van onze secretaris; Diana Smits.
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
Januari tot en met april
2015
Ik wil deze bijdrage
beginnen met een woord
van medeleven voor de
familie van Janus Oomen.
Janus is donderdag 16 april
2015 op 74-jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen
van een ernstige ziekte. We
zullen ons Janus herinneren
als een doorgewinterd, slim
en verbindend politiek dier
van de oude stempel,
waarmee we in de afgelopen
jaren zeer goed hebben
kunnen samenwerken in
politiek Drimmelen. Janus
drukte met zijn ervaring en
stijl als wethouder een
duidelijk stempel op
bestuurlijk Drimmelen.
Janus, bedankt voor de
samenwerking en rust zacht.

OP DE AGENDA
Do.23-04-2015
RAADSVERGADERING
Di.28-04-2015
Steunfractie info en
opinie
Do.30-04-2015
Informatieronde
Mei:
Wo.13-05-2015 verzet
i.v.m. Hemelvaart

Opinieronde
Di.19-05-2015
Steunfractie Raad
Do.28-05-2015
RAADSVERGADERING

-

Scouting Lage Zwaluwe, Den Domp Lage
Zwaluwe;
Het “redden” van de witte
paardenkastanje op de kruising in het
centrum van Made. Als deze boom ziek is
en niet meer te redden is, is dat een feit.
Als deze boom weg zou moeten voor meer
asfalt, is dat om een verkeerde reden.
Hans van Dongen heeft onlangs zijn
debuut gemaakt als burgerlid in een
opinieronde van de gemeenteraad en hij
heeft namens de fractie het
Centrumplan Made en de
detailhandelsvisie voor alle kernen
besproken. “Het smaakt naar meer”,
waren zijn woorden. Dat klinkt goed!
Tot slot. Ook via deze weg condoleances
voor fractiegenoot Leo Mol en zijn
familie voor het zeer plotselinge verlies
van zijn vader. Sterkte! Het was een
mooi en waardig afscheid.
Jürgen Vissers
Fractievoorzitter Groen Drimmelen
(VP/D66)
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com

Kennismaken met
In deze rubriek stelt iedere maand een
ander lid zich voor en geeft de pen door
aan een medelid.
Deze maand (hernieuwd) kennismaken
met …. Marijke Vos

Vanwege drukke
werkzaamheden hebben we
de vorige keer geen bijdrage
geschreven voor de
nieuwsbrief. Daarom heb ik
Het is nu alweer een jaar geleden dat ik
namens de fractie op de
gestopt ben als wethouder, en daarmee
Algemene Leden
ook gestopt als actief politica. En het
Vergadering d.d. 1 april
bevalt uitstekend. Geen zwarte gaten
uitgebreid teruggeblikt op de
tegen gekomen! Het is na 20 jaar goed
afgelopen periode.
( en leuk) om met afstand ( of vanaf de
Noteer de datum al
Onderwerpen die ik daar
publieke tribune) te kijken naar het
besproken heb zijn o.a.:
in jullie agenda
politieke toneel in de Drimmelense
De transities zorg,
details volgen later.
arena.
jeugd en werk die op
Stilzitten zit echter niet in mijn aard.
1 januari 2015 van
Momenteel vul ik mijn tijd met zaken die
start zijn gegaan;
nauw verwant zijn aan het politieke
Onderwijs:
bestuur en waar ik mij als wethouder ook
Klaverblad Drimmelen en Dongemond
veel mee bezig heb gehouden.
College Made;
Als voorzitter probeer ik samen met anderen
Dorpsgericht werken subsidies;
binnen de coöperatie Duurzaam Drimmelen onze
Havens Lage Zwaluwe en Drimmelen
gemeente duurzamer te maken, vooral op het
(Oude en nieuwe Jachthaven en oude
gebied van energie en energiereductie.
Zonnepanelen, windenergie en woningisolatie. Het
dorpshaven);

Zaterdag
26 september
2015
Jaarlijkse
Ledendag
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eerste traject woningisolatie is gestart in
samenwerking met buurtbewoners van MadeNoord en Buurkracht / Enexis ( zie
www.buurkracht.nl/made-noord of
www.duurzaamdrimmelen.nl). Meer wijken zijn
welkom. Meldt u aan!
De derde tranche zonnepanelen is zojuist van
start gegaan en samen met de coöperatie
Energiek Moerdijk en de gemeenten heeft
Duurzaam Drimmelen de eerste stappen gezet op
het pad dat moet leiden tot realisering van
windmolens langs de A16 met een optimale
participatie van de burger (sociaal levende
wind ) .
Binnen het Biesboschstreeknetwerk wordt door
samenwerking tussen ondernemers, onderwijs,
overheden en het Parkschap NP De Biesbosch de
economie in ons gebied gestimuleerd door
facilitering met kennis, netwerken en zo nodig
financiën. Hier mag ik als voorzitter van de stuuren projectengroep aan meewerken. Er gebeuren
ontzetten veel leuke dingen in onze streek! Meer
informatie via www.biesboschstreeknetwerk.nl.
Daarnaast heb ik een bedrijf opgezet, LinkingPin.
Met mijn kennis van overheidsland en mijn grote
netwerk denk ik kleine ondernemers te kunnen
helpen hun ideeën te verwezenlijken. Daarvoor
heb ik een aantal cursussen gevolgd zoals
projectmanagement en stimulerend leiderschap.
Natuurlijk kan ik het niet laten een beetje aan
politiek te doen. Als voorzitter van D66
Dongemond ( Drimmelen, Geertruidenberg en het
Land van Altena) probeer ik feeling te houden met
wat er leeft bij de politieke fracties in het gebied.
Last but not least heb ik nu meer tijd om te
genieten van ons kleinkind en daar leuke dingen
mee te doen. Zoals laatst ons eerste bezoek
samen aan de Efteling.
Al met al, er is nog een mooi leven na de politiek !
Ik geef de pen door aan Guus Neefs
Marijke Vos
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Benin
Hallo allemaal,
Van 3 mei tot 28 mei gaan Gerard en ik weer
een avontuur beleven in Benin. De eerste week
gaan we met Mesmin, franse leraar/gids de
franse taal en de cultuur beter leren kennen.
Daarna gaat Gerard werken voor het LGCPprogramma van de VNG-i. Er wordt op dit
moment samengewerkt met 6 gemeenten, twee
in het zuiden en 4 in het noorden. Dus we gaan
deze keer heel Bénin rond. Als jullie het leuk
vinden om ons te volgen en onze reisverhalen

willen lezen kun je dat doen op onze website
www.beninopzijnmooist.nl
Voor iedereen een mooie meimaand gewenst en
au revoir.
Salut,
Gerard en Nelly Prinse
Bijdrage PR-commissie Algemene
Ledenvergadering
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is de
campagnecommissie overgegaan in de PRcommissie. In samenwerking met het bestuur is
er een visiedocument opgesteld waarin de kaders
worden beschreven waarbinnen de PR-commissie
handelt.
Taken en doelen PRC
De PR-commissie (PRC) is verantwoordelijk voor
het aanjagen van activiteiten en het realiseren
van publicaties in (plaatselijke) media ten einde
het gedachtegoed van Groen Drimmelen uit te
dragen en Groen Drimmelen zichtbaar te maken
binnen gemeente Drimmelen.
Voor de PR-commissie zijn de volgende doelen
gesteld:
50 leden op de lijst bij
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
5 serieus gegadigden voor
raadskandidaatschap voor Groen
Drimmelen bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Minimaal 2 keer per maand publiceren in
lokale media.
5 nieuwe leden per jaar, waarvan een lid
onder de 35 jaar.
Activiteiten
De PR-commissie zal een aantal activiteiten
coördineren:
Publiciteit: De PRC ziet initiatieven voor
publicatie op basis van de politieke
agenda van de gemeente Drimmelen en
benadert hiervoor mensen binnen de
partij die hieraan een bijdrage kunnen
leveren. Artikelen zullen publiceert worden
op de website en nieuwsbrief van Groen
Drimmelen, in streekweekbladen en op
Social Media.
Promotie: de visie van Groen Drimmelen
(VP/D 66) kan kort en bondig onder de
aandacht worden gebracht in de vorm van
folders, flyers, posters, advertenties. Ook
Groen Drimmelen promotiemateriaal zal
worden ingezet. Uniformiteit,
herkenbaarheid en zichtbaarheid wil de
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PRC realiseren met kleding (jassen en
polo’s). De PRC wil een banner laten
maken met “mede mogelijk gemaakt
door Groen Drimmelen (VP/D66)”, die
gebruikt kan worden voor foto’s of
activiteiten om resultaten van Groen
Drimmelen nog meer te benadrukken.
Persoonlijk contact: Persoonlijk contact
met de inwoners van Groen Drimmelen wil
de PRC realiseren door samen met het
bestuur dialoogavonden voor elke kern te
organiseren. Het onderwerp dat centraal
staat op de dialoogavond is een actueel
thema dat leeft binnen de kern. Ook zal
Groen Drimmelen fysiek aanwezig zijn bij
activiteiten die in de gemeente
georganiseerd worden.
Samenstelling PR-Commissie
De PR-commissie bestaat momenteel uit twee PRcommissieleden: Gerry Jansen en Marieke van
Aard. Vanuit het bestuur sluit Anita van Gennip
aan. De PR-commissie wordt vanuit de fractie
ondersteund door Leo Mol en Miriam Tiekstra.
Het definitieve visiedocument zal als bijlage bij
agenda van de volgende ledenvergadering worden
bijgesloten.

Op 1 april jl. hielden we onze
voorjaarsvergadering. De aanwezige leden
deelden € 600,00 uit een drie goede doelen, te
weten: de bewonersgroep Samen Actie Made voor
het onderhoud van de zandbakken in Made, de
Stichting Dappere Noor en het initiatief waar twee
inwoners van Made, Nelly en Gerard Prinse zich al
jaren voor inzetten, nl. verlichting voor het tehuis
voor gehandicapten in Benin onder de naam de
Tuinen van Toyo. Dit laatste initiatief ontvangt €
300,00 omdat dit zowel als een lokaal als een
bovenlokaal initiatief werd aangemerkt.
Bijkomend aspect hierbij is dat met dit bedrag de
verlichting gerealiseerd kan worden.
De leden waren het verder eens met de
benoeming van Guus Neefs tot secretaris van de
partij. Hij neemt deze taak in de loop van juni
over van Diana.
Een aantal data kunt u verder alvast in uw agenda
noteren. Op zaterdag 26 september organiseren
wij onze jaarlijkse Ledendag, waarbij we aandacht
willen schenken aan het 15 jarig bestaan. Op 6
oktober houden we onze najaarsvergadering,
waarvoor we nog op zoek zijn naar een geschikt
thema. Ideeën hiervoor kunt u doorgeven aan
info@groendrimmelen.nl

Mocht je ideeën hebben voor of mee willen
denken met de PR-commissie, neem dan contact
op met Marieke van Aard via
mae.vanaard@ziggo.nl of 06-27221603.

Ricus Tiekstra, voorzitter

Het Bestuur vol vuur
Dit jaar is een bijzonder jaar voor onze partij. In
de eerste plaats is het dit jaar 50 jaar geleden dat
de VP werd opgericht. In de tweede plaats vieren
we dit jaar dat het afgelopen maart het 15 jaar
was geleden dat de samenwerking tussen D’66
afdeling Made en Drimmelen den de VP notarieel
werd beklonken. Groen Drimmelen was een feit.
Een samenwerking die direct na de herindeling in
1997 werd in 2000 voltooid. Twee partijen die in
de beide voormalige gemeenten al vele jaren een
belangrijke rol speelden, zowel in het college als
in de raad, hadden al voor de herindeling
afgesproken nauw samen te gaan werken. Deze
samenwerking was zo’n succes dat al snel werd
besloten dat beide partijen samen zouden gaan.
Nu 15 jaar later mag worden geconstateerd dat
deze samenwerking zeker succesvol is. De partij
staat al vele jaren te boek als stabiel en
constructief, in het college en in de
gemeenteraad. Meestal positief met het blik op
de verdere toekomst, waar nodig kritisch en: het
gaat altijd om de inhoud. In het najaar zullen we
extra aandacht besteden aan het 15-jarig bestaan
van onze partij.

Afscheid van onze Secretaris Diana Smits;
hieronder een bijdrage van Diana
Beste leden van Groen Drimmelen; zo zullen de
meeste leden mij het meest voorbij hebben zien
komen en een groot deel ook persoonlijk. De
laatste jaren ben ik jullie secretaris geweest.
Omdat ik niet makkelijk in het openbaar spreek
vond ik het wel een mooie oplossing om een
stukje in de nieuwsbrief te schrijven. Na de
zomervakantie zal mijn plaats vervangen worden
door ons nieuw Groen Drimmelen lid Guus Neefs,
die ik en wij ook tijdens de ALV Guus van harte
welkom hebben geheten. Met liefde en plezier heb
ik jullie voorzien van alle nodige informatie in de
zeeën van tijd die ik toen had. Fijn vond ik het om
zo kennis te mogen maken met Groen Drimmelen
en de politiek, mijn horizon is verbreed. Ook wil ik
Groen Drimmelen in het zonnetje zetten voor hun
respect wat Groen Drimmelen met zijn leden
uitstraalt. Dit was een stukje van Diana Smits en
bij deze wil ik Guus Neefs de beurt geven om je
voor te stellen. Ik wens je veel succes!
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 januari 2015 1e halfjaar
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.

April:
Do.

23-04-2015

RAADSVERGADERING

Di.

28-04-2015

Steunfractie info en opinie

Do.

30-04-2015

Informatieronde

Wo.

13-05-2015

Opinieronde

Di.

19-05-2015

Steunfractie Raad

Do.

28-05-2015

RAADSVERGADERING

Di.

02-06-2015

Steunfractie info en opinie

Do.

04-06-2015

Informatieronde

Vr.

12-06-2015

Opinieronde

Di.

16-06-2015

Steunfractie Raad

Do.

25-06-2015

RAADSVERGADERING

Do.

02-07-2015

Extra raadvergadering Voorjaarsnota 2015 en kadernota 2016

Di.

07-07-2015

Steunfractie info en opinie

Do.

09-07-2015

Informatieronde

Mei:

Juni:

Juli:

