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Van de redactie

De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. En
hopelijk is de vakantie voor iedereen leuk en ontspannend
geweest. De fractie had voor de vakantie nog een druk
programma af te werken en ook nu zijn er weer volle
agenda’s. Het Bestuur heeft weer een gezellige Ledendag
georganiseerd op 26 september. In kennismaken met
Ingrid Rompa die, ondanks het drukke campingseizoen,
toch de tijd heeft weten te
vinden een stukje te schrijven.
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
De laatste maand voor de
vakantie is het nog erg druk
geweest voor onze fractie.
In een informatieronde is
uitgelegd op welke manier
het nieuwe hondenbeleid tot
stand is gekomen. Omdat
hierbij is gesproken met
vrijwel alle belanghebbenden
en in de meeste kernen een
bijeenkomst is
georganiseerd, hebben we
vertrouwen in het draagvlak
voor de plannen. In
september zal het nieuwe
beleid in de opinieronde
worden besproken.
Tijdens de informatieronde
en later in de
opinievergadering is
uitgebreid gesproken over
de visie op de
verkeersstructuur in Hooge
en Lage Zwaluwe. De visie
om deze kernen te ontlasten
door verkeer zoveel buiten
de kernen te houden,
ondersteunen we zeker. De
manier waarop dat het
beste kan gebeuren en wat
de prioriteiten daarbij zijn,
was aanleiding tot een goed
debat in de opinieronde. Zo
vinden wij dat enkele
problemen wellicht minder
groot zijn dan ze worden
gemaakt. Een goed
voorbeeld hiervan is de
discussie rond de Belhamel
in Lage Zwaluwe. De
omwonenden hebben
daarover uiteraard een

sterke mening. De discussie over de Brugdam (de
doodlopende straat naar de Belhamel) wordt nu
gekoppeld aan de uitbreiding van de Belhamel,
hoewel het probleem er al lange tijd is en eigenlijk
vooral de landbouwvoertuigen treft die verder in
de straat moeten zijn. We hebben dan ook
aangegeven dat hier na de
uitbreiding van de Belhamel opnieuw
moet worden gekeken naar de
situatie. Los van prioriteiten speelt
het beschikbare budget natuurlijk
ook een grote rol. In de komende
raadsvergadering zal de visie
OP DE AGENDA
opnieuw ter sprake komen waarbij de
visie en prioriteiten worden
vastgesteld. Verder is in juli
opiniërend gesproken over een
uitbreidingsverzoek van
vervoersbedrijf Dutax, een
gemeentegarantie voor de renovatie
van De Wijnaerd en de positionering
van WAVA in de participatiewet. De
raad heeft aangegeven dat het plan
m.b.t. Dutax uitgewerkt kan worden
Aanmelden via
en in de raadsvergadering is de
gemeentegarantie voor De Wijngaerd
info@groendrimmelen.nl
goedgekeurd, zodat kan worden
tot en met
gestart met de naar ons idee mooie
plannen.
woensdag 16
Tot slot zijn de voorjaarsnota 2015
september
en kadernota 2016 in de
raadsvergadering besproken. Jürgen
heeft hierbij van de gelegenheid
Verzamelen om 13:00
gebruik gemaakt om nogmaals aan
uur bij zwembad de
te geven dat we het als gemeente
Drimmelen helemaal niet zo slecht
Randoet en voor het
doen. Naast wat kritiek op onder
avondprogramma om
andere de OMWB (omgevingsdienst)
18.00 uur verzamelen
gaf hij aan dat de voorjaarsnota er
positief uitziet. Bij het bespreken van
bij Recreatieboerderij
de kadernota heeft Jürgen
/ Boerderijwinkel
aangegeven dat de gemeente er
Johan en Caroline
goed voor staat en dat ook best mag
aangeven, we hoeven ons niet steeds
Adres: Wagenstraat
maar armer te rekenen dan we zijn!
74, 4845 Wagenberg
Verder heeft hij de voor Groen
Drimmelen (VP/D66) belangrijke
punten in het komende jaar
De agenda voor de
nogmaals onder de aandacht
vergaderingen vinden
gebracht, te weten de
jullie onderaan de
kunstgrasvelden voor de
voetbalverenigingen, uitbreiding van
nieuwsbrief
het Beverpad, het ondersteunen van
onze verenigingen, sport en cultuur,
duurzaamheid waarbij de gemeente

Zaterdag
26 september
2015
Jaarlijkse
Ledendag

NIEUWSBRIEF
www.groendrimmelen.nl

GEWOON DOEN
e-mail: info@groendrimmelen.nl
Redactie: Vaartkant 16, 4924 BK Drimmelen

nr 88, juli/augusutus 2015

______________________________________________________
een voorbeeldfunctie heeft en het dorpsgericht
werken.
Dat de vakantie weer voorbij is, is wel duidelijk.
In September beginnen we na een steunfractie
overleg met een bijeenkomst over de P&C cyclus
en verbonden partijen en daarna meteen met
een raadsvergadering en op dezelfde avond een
opinieronde. Ook de komende maanden hoeven
we ons weer niet te vervelen!
Namens de fractie,
Leo Mol.
Fractielid
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 ….
INGRID ROMPA
Beetje bizar om je voor te stellen, terwijl je zo
ongeveer het oudste lid bent van deze, maar
vooral ook al van de gemeentelijke politieke
partijen, die aan ‘Groen Drimmelen’ vooraf
gingen.
Voor wie die geschiedenis niet kent: eens, lang
geleden kwam er in Terheijden (toen nog een
zelfstandige gemeente, samen met Wagenberg en
een stukje van Langeweg), een ‘tegenpartij’
genaamd: Terheijdens belang. Deze naam is later
veranderd in De Vooruitstrevende Partij en in die
tijd waren er nog zaken, waar mensen voor op de
barricaden gingen.
We waren dus een echte actiepartij en van 1978 –
1982 was ik raadslid voor de VP, heel jong, heel
druk bezet, heel ontwapenend: lid van de PSP,
heel sociaal bewogen, wat zich ook vertaalde in
mijn werk op het Bredase woonwagenkamp
destijds. In de oppositie met naast me de sterke
schouders van Ton Houben en Luc Zagt en
gesteund door een zeer actieve partij.
Maar na die 4 jaar was het voor mij echt klaar, te
weinig politieke interesse om door te gaan, teveel
ambities, tijd voor ander werk, veel sporten, veel
hobby’s en dankzij de komst van asielzoekers in
Terheijden, waar ik vrijwilliger voor was, ging ik
werken in de centrale opvang van asielzoekers.
Ik ben gestopt met mijn werk bij COA op het
moment dat er enigszins ‘rust’ leek te zijn in de
asielopvang, schijn, zoals nu blijkt, want de druk
is weer zeker zo hoog als in die 25 jaar dat ik in
zo’n 12 verschillende AZC’s heb gewerkt.
En al die 40 werkjaren ben ik dus al lid van een
politieke partij, maar niet actief, nou
vooruit………een klein beetje in verkiezingstijd.

Ik zal eerlijk zeggen dat ik zelfs amper stukjes
lees in bv Carillon of nieuwsbrief. Reden: ik vind
ze te lang en heb al vaker aangegeven dat er
meer met b.v. foto’s, korte items, gepubliceerd
moet worden.
Laat je zien! Wie zijn die raadsleden? Foto’s!
Wat doen ze? Korte items!
En nu? Al 2 jaar gestopt met werken, maar toch
amper tijd voor dit stukje, want………….we hebben
dit jaar een camping en niet zomaar een camping,
maar ’t KOPSKE in Den Hout! Een paradijsje op
aarde en als deze nieuwsbrief gepubliceerd wordt
zit ons half jaar er zo ongeveer op en gaan we
misschien wel echt even stoppen met werken………
Kom kamperen!
Ingrid Rompa www.campingtkopske.nl
Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Het Bestuur vol vuur
Zondag 6 september een berichtje in je digitale
postbus: wil je wat schrijven voor de komende
nieuwsbrief?
Een terugblik op het 1e halfjaar en een vooruitblik
op het 2e halfjaar? Natuurlijk schrijf ik dat. Een
dag nadat ik samen met Miriam en Hans van
Dongen het raadsledencongres over de
transformatie in het sociaal domein heb bezocht,
waar we een vierde partijgenoot troffen. Ons
jongste lid Wouter, actief bij de
raadsledenvereniging Raadlid.nu. Ik was er
weliswaar uit hoofde van mijn functie als griffier in
onze buurgemeente, maar ik mag trots
constateren dat wij er wel waren en dat andere
partijen uit onze gemeente schitterden door
afwezigheid. Het zegt wat over onze partij. Daar
zijn wat van belang is voor het besturen van onze
gemeente.
Maar dit kan niet in de schaduw staan van de
wereldbrand die om ons heen woedt en die
miljoenen verdrijven van huis en haard. Daar
kunnen we niet omheen. De schrijnende beelden
die door je ziel snijden. Een verdronken jongetje
op het strand; het lijkje van een meisje drijvend
in de Middellandse Zee, 71 lijken in een
vrachtwagen langs een snelweg ergens in Europa.
Mensen die in mensonterende omstandigheden
bivakkeren in kampen, op bootjes en op stations.
En dan hoor ik politici roepen dat we moeten
oppassen om met teveel emotie op zoek te gaan
naar ‘makkelijke’ oplossingen. Politici die jaar in
jaar uit hebben weggekeken van de toenemende
spanningen in landen als: Eritrea, Zuid-Sudan,
Sudan, Egypte, Libië, Syrië, Irak, Afghanistan.
Een lijstje dat lang niet compleet is. Politici die er
geen probleem mee hebben dat we zakendoen
met landen waar de mensenrechten in ernstige
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mate geschonden worden. Die politici die roepen
dat het toelaten van nog meer vluchtelingen in
ons land niet verstandig is, dat we onze grenzen
moeten sluiten voor vluchtelingen.
Vluchtelingen zijn MENSEN die huis en haard
verlaten, die met hun hele hebben en houden op
de vlucht gaan omdat ze in hun bestaan worden
bedreigd en die op zoek gaan naar een deel in de
wereld waar zij een MENSwaardig bestaan kunnen
opbouwen. Dat zij dan in Europa terechtkomen is
niet zo heel vreemd. Willy Brand heeft ooit
geschreven: Als wij niet een deel van onze
welvaart willen opofferen om de welvaart in de
Derde Wereld te verbeteren, dan zullen de
mensen uit de Derde Wereld het zelf wel komen
halen. Hoe profetisch waren zijn woorden. Ricus
Tiekstra, voorzitter

Aanvullende info Ledendag 26 september
De Ledendag is zoals altijd voor de leden met hun
partner. Er stond ook dat het bij Johan en
Caroline is maar niet iedereen weet precies bij wie
en waar dat is, dus hieronder het adres.
Dus verzamelen om 13:00 uur bij zwembad de
Randoet en voor het avondprogramma om 18.00
uur verzamelen bij Recreatieboerderij /
Boerderijwinkel Johan en Caroline
Adres: Wagenstraat 74, 4845 Wagenberg.
Indien je je nog niet aangemeld hebt zeg ik
“GEWOON DOEN” het is een erg leuk programma
die dag. Aanmelden via info@groendrimmelen.nl
t/m woensdag 16 september.
Ricus Tiekstra, voorzitter tieks067@planet.nl ,
Guus Neefs, secretaris info@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 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.

September:
Di. 01-09-2015
Do. 10-09-2015

Steunfractie Raad
RAADSVERGADERING en aansluitend opinieronde

Di. 15-09-2015
Do. 17-09-2015

Steunfractie info en opinie
Informatieronde

Do. 24-09-2015
Za. 26-09-2015

Opinieronde
Jaarlijkse Ledendag

Di. 29-09-2015

Steunfractie Raad

