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Van de redactie

Weer een volle nieuwsbrief; Nieuws van de fractie en het
bestuur. Kennis maken met onze nieuwe secretaris Guus
Neefs en een woord van afscheid van onze scheidende
secretaris; Diana Smits. Verder een bijdrage van Gerard
en Nelly Prinse

de Belhamel een prachtige natuurspeeltuin gaan
realiseren.
Naast al die mooie plannen zijn ook de
jaarstukken 2014 van de gemeente Drimmelen
De redactie vindt het leuk reacties van de leden te ontvangen en roept
vastgesteld. Zuinigheid en realisme stonden
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
voorop in 2014. Ondanks dat is er veel
welkom.
geïnvesteerd. Het jaar 2014 kende een overschot
van 1,8 miljoen euro. Daarvan gaat €
Fractie in actie
700.000 in de reserve voor de transities
Januari tot en met april
werk, jeugd en zorg. Bij het
2015
gemeentehuis in Made komt een
politiepost zodat onze gemeente weer
In mei en juni hebben we als
beschikt over bezetting op dat gebied en
fractie onder andere diverse
er worden nog wat kleinere zaken uit het
OP DE AGENDA
mooie plannen mee vast
overschot gerealiseerd. Het restant van
mogen stellen. Zo wordt het
ruim € 800.000 gaat naar de algemene
30-6 Steunfractie info en
Dongemond College in Made
reserve. De gemeente Drimmelen staat
verbouwd, zodat dit er weer
opinie
er uitstekend voor; wij zijn ervan
15 jaar tegen kan. Met deze
overtuigd dat dit komt door de enkele
01-07 Informatie op
verbouwing is het voortgezet
jaren geleden gevoerde
locatie strategie oude
onderwijs in onze gemeente
kerntakendiscussie.
haven Drimmelen
in elk geval voor de
De fractie is ook nog bij veel
02-07 Informatieronde
komende 15 jaar verzekerd.
bijeenkomsten aanwezig geweest. Een
07-07 steunfractie kader
Door de investeringen iets te
team van Groen Drimmelen (VP/D66)
en voorjaarsnota
verhogen en de levensduur
nam deel aan de PubQuiz van de
09-07 Opinieronde
te verlengen, kan er ook
Lionsclub. De opbrengst ging naar
16-07 Raad kader en
geïnvesteerd worden in
Stichting Leergeld. Miriam en Anita
onderwijskundige
voorjaarsnota
brachten een bezoek aan een
vernieuwingen zoals een
informatieavond van basisschool Het
extra leerplein. Met dit
Klaverblad in Drimmelen. Miriam en
Reces tot 01-09-2015
besluit komen wij een
Jürgen zijn naar een regionale
01-09 Steunfractie
realistische
bijeenkomst van WAVA/!GO geweest,
verkiezingsbelofte na; geen
waar de toekomstmogelijkheden werden
dure en irreële nieuwbouw
gepresenteerd. Miriam heeft bovendien
maar levensduur verlengd
de zeer succesvolle Meet&Match
verbouwen.
bijgewoond op het gemeentehuis. Dit is
Om het gymonderwijs en
slechts een onderdeel van de
diverse verenigingen in
bijeenkomsten die zijn bijgewoond.
Terheijden continuïteit te
Tenslotte zijn fractie, wethouder en een
geven zal er aan de Cour
delegatie van het bestuur gezamenlijk
een gymzaal aangebouwd
gaan eten om het eerste jaar in de
worden, deze ter vervanging
nieuwe formatie te bespreken en samen
Noteer de datum al
van de huidige gymzaal
naar de toekomst te kijken. Zeer
naast ‘t Puzzelbad. We
in jullie agenda
geslaagd, zeker omdat we allemaal nog
creëren hiermee een
steeds de klokken gelijk hebben staan
details volgen later.
toekomst vaste
en met dezelfde gedrevenheid door
6 0ktober ALV met
multifunctionele voorziening,
willen gaan om ons
met aandacht voor
thema avond
verkiezingsprogramma zoveel mogelijk
duurzaamheid en voldoende
parkeergelegenheid (vooral
Namens de fractie
óók oor fietsen). Voor
Jürgen Vissers
Terheijden zeker een
Fractievoorzitter Groen Drimmelen
aanwinst!
(VP/D66)
De kerk in Hooge Zwaluwe blijft behouden; een
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
ondernemersstel heeft hiervoor prachtige plannen
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
ontworpen; de raad heeft het bestemmingsplan
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com
inmiddels goedgekeurd. En in Lage Zwaluwe kan

Zaterdag
26 september
2015
Jaarlijkse
Ledendag
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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 ….
Guus Neefs
Als je door een vrouw van de statuur van Marijke
Vos wordt gevraagd om je voor te stellen in het
periodiek van Groen Drimmelen kun je daar
nauwelijks `nee` op zeggen. Want wat een
fantastische carrière maakt deze vrouw door. Ik
ken haar al jaren in verschillende hoedanigheden
en ben zeer gefascineerd door de wijze waarop zij
zich in het openbaar bestuur heeft
gemanifesteerd. Hoewel mijn loopbaan minder
imposant is werk ik met plezier mee aan deze
voorstellingsrubriek met een ego documentje.
Mijn naam is Guus Neefs, geen
“echte” Madenaar want geboren op 14 juni 1949
in Breda. Een groot deel van mijn leven heb ik ook
daar doorgebracht. Pas in oktober 1985, ik werkte
toen inmiddels al 6 jaar als directeur van de
Mariaschool de latere BS de lage weide in Made,
zijn mijn echtgenote Ilonka en mijn drie kinderen
Maaike, Hein en Geert in dit mooie dorp komen
wonen. Eerst in de Antwerpsestraat later in de
Iepenlaan. Mijn hele loopbaan heeft zich in het
onderwijs afgespeeld. De pabo deed ik in Breda.
Na een korte periode als leraar wiskunde
werkzaam te zijn geweest in het Schilderskwartier
in Den Haag en de vervulling van de militaire
dienstplicht ben ik in 1973 begonnen als leraar op
BS De Weilust in Breda. In 1979 werd ik benoemd
tot “hoofd der school” op de Mariaschool in de
Julianastraat te Made. In 1983 mocht ik samen
met het toenmalige hoofd der school van de St
Janschool, dhr. van Merwijk, leiding geven aan
het tot stand komen van BS de lage weide.
Inmiddels had ik mijn studie onderwijskunde in
Tilburg afgerond. Later werkte ik nog als
consultand bij Imago onderwijsontwikkeling en tot
slot heb ik na het behalen van mijn master
bestuur en management mijn laatste twaalf jaar
in het onderwijs afgesloten als algemeen directeur
van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen.
Momenteel ben ik nog werkzaam als kerndocent
bij Avans+. Ik ben daar vooral bezig met de
opleiding van directeuren in het primair onderwijs.
Als onderwijsman in hard en nieren vind ik dat
onderwijsinstellingen maar zeker scholen voor
primair onderwijs een belangrijke functie hebben
in het versterken van het sociaal kapitaal van een
gemeenschap. Overheden hebben avant la lettre
diezelfde taak. Vanuit vertrouwen en met lef.
Elke participant aan een gemeenschap, of die
gemeenschap nu het gezin, de vereniging, de club
of de gemeente betreft, heeft eigenlijk de
verplichting daar naar kracht en vermogen een
vrijwillige bijdrage aan te leveren. In principe

dienen individuen en gemeenschappen
zelfredzaam te zijn. Overheden zijn er voor om
dat mogelijk te maken, daarvoor voorwaarden te
scheppen en daartoe aan te zetten en op te
voeden. Kernbegrippen daarbij voor mij zijn
dialoog en samenwerking. Een vangnet creëren
voor het dierbare kwetsbare, mens en habitat, is
slechts dan aan de orde waar het sociaal kapitaal
zijn spankracht dreigt te verliezen. Dat vraagt
balanceren op een koord van individuele vrijheid
en sociale gebondenheid, van laten groeien en
leiden. Ik vind dat GD die balans goed realiseert.
Daarom voel ik me ook thuis bij die club en
daarom ook wil ik me vanaf juni gaan inzetten als
secretaris van deze lokale politieke partij. Ik hoop
velen van jullie te mogen ontmoeten op de
verschillende bijeenkomsten om inspiratie te
delen en creatieve antwoorden te vinden op de
vraagstukken van onze tijd. Als opvolgster in deze
rubriek heb ik een andere imponerende vrouw
gevraagd haar medewerking te willen verlenen
Ingrid Rompa.
Guus Neefs
De tuin van Toyo
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief een
bijdrage van Gerard en Nelly Prinse over dit
project.
Interessante linken
http://www.netwerk55plus.com/
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
Nog een paar weken (als ik dit schrijf) en het
zomerreces breekt aan. De tijd vliegt voorbij. De
huidige fractie heeft er alweer ruim een jaar op
zitten. Zo ook het college met Hans Kuijpers als
‘onze’ wethouder. Reden voor de fractie om een
keer met een delegatie van het bestuur van
gedachten te wisselen. Het was een prima
gesprek. Niet zo gek als je beseft dat onze fractie
het gewoon prima doet. Een constatering die wij
niet uit onze duim zuigen, maar die wordt
bevestigd als je omstanders spreekt. Ook Hans
heeft zijn weg als wethouder gevonden. De
samenwerking binnen het college verloopt prima
en er wordt hard gewerkt aan de realisatie van
het coalitieprogramma en daarmee aan grote
delen van ons partijprogramma.
Reden voor tevredenheid, maar geen reden om
achterover te leunen. Er is nog veel te doen,
zowel voor de fractie, als voor de wethouder, als
voor het bestuur.
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In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie al
gemeld dat onze partij dit jaar 15 jaar bestaat.
Reden voor een feestje vindt het bestuur. Deze 15
jaar laten we op zaterdag 26 september met
plezier de revue passeren, samen met onze leden.
Het bestuur is al bezig met de voorbereidingen en
zal jullie in augustus nader informeren. Het zal
een combinatie zijn met een activiteit en een
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje
en een drankje. Natuurlijk hopen we dat de
weergoden ons welgezind zijn. Het spreekt voor
zich dat wij van de gelegenheid gebruik maken
om stil te staan bij het feit dat het dit jaar 50 jaar
geleden is dat de VP werd opgericht.
Een tweede datum die jullie kunnen noteren is 6
oktober. Die avond willen we de thematische
ledenvergadering houden. We hebben twee
thema’s waar we een keuze uit kunnen maken.
Welk thema het wordt zullen we in samenspraak
met de fractie vaststellen.
Ricus Tiekstra, voorzitter
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

Vergaderschema raad 2015 1e en 2e 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.

Juni:
Di.

30-06-2015

Steunfractie info en opinie

Juli:
Wo. 01-07-2015

Informatieavond Strategie Oude Haven Drimmelen op locatie in "Ons Dorpshuijs" te Drimmelen

Do. 02-07-2015

Informatieronde

Di.

Steunfractie kader en voorjaarsnota

07-07-2015

Do. 09-07-2015

Informatieronde

Do. 16-07-2015

RAADSVERGADERING kade en voorjaarsnota

Vr. 17-07-2015

Zomerreces tot 01-09-2015

September:
Di.

01-09-2015

Steunfractie Raad

Do. 10-09-2015

RAADSVERGADERING

Di.

Steunfractie info en opinie

15-09-2015

Do. 17-09-2015

Informatieronde

Di.

Steunfractie Raad

29-09-2015
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Het nieuwe centrum voor verstandelijk gehandicapten “De tuin van Toyo”.
In mei hebben we een bezoek gebracht aan
het nieuwe centrum voor mensen met een
verstandelijke beperking in de gemeente
Dogbo Bénin. Door diverse redenen heeft
het project wat vertraging opgelopen. De
bouwmaterialen zijn te laat geleverd en
hierdoor zijn ze terecht gekomen in de
regentijd waardoor de bouw is stil komen
te
liggen. Dat is jammer omdat de planning
was, dat de afwerking zou gebeuren in de
regentijd. De eerste unit hebben ze verder
kunnen afwerken en ze waren bezig om de
stenen te maken voor de andere gebouwen.
We moeten dus nog even geduld hebben voordat de duurzame verlichting kan worden
aangelegd. Zoals het er nu uitziet zal het zonne-energie project eind 2015 – begin 2016 worden
gerealiseerd. Hierna kunnen we gebruik gaan maken van deze duurzame energie voor de
verlichting van dit centrum. Ik heb de
mensen het nieuws kunnen vertellen dat
Groen Drimmelen een bijdrage heeft gegeven
voor de verlichting van het centrum. Hoop is
vaak een uitgestelde teleurstelling in Bénin,
maar over de verlichting kon ik duidelijk
zijn. Begin 2016 gaan we zorgen voor
verlichting.
Namens ons maar vooral namens de
bewoners van dit centrum hartelijk dank.
Gerard en Nelly

