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Van de redactie

mantelzorgers. Wij hebben daarin gepleit voor een
iets creatievere manier van waarderen van alle
mantelzorgers. Het college gaat daar in 2016 mee
aan de slag.
De hondenbelasting is afgeschaft. Niet onze eerste
keuze, maar een afspraak met onze
coalitiepartners. Daar houden we ons
De redactie vindt het leuk reacties van de
leden te ontvangen en roept leden op een
dus aan. Op de wijze van afschaffen
artikeltje, tip en/of hun mening te geven
van de belasting en de handhaving
via de nieuwsbrief. Zij kunnen dit sturen
naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen
op overlast en positief preventief
zijn hier welkom.
door communicatie, hebben wij juist
onze invloed gehad. Het argument
OP
DE
AGENDA
Fractie in actie
“ik ruim niets op, want ik betaal
Fractie in actie van
hondenbelasting” mag nu niet meer
september 2015 tot de
November
bestaan!
begroting 2016
Verder hebben wij er onlangs ook
Donderdag 19 november,
De fractie heeft een drukke
voor gepleit om de Helkantsedijk ook
informatieronde (19h30,
periode achter de rug, die op
aan te wijzen als beschermd
gemeentehuis)
donderdag 5 november jl.
dorpsgezicht. Het witte bouwwerk
Donderdag 26 november,
geresulteerd heeft in een
dat daar onlangs gebouwd is, kan
opinieronde (19h30,
door de voltallige raad (!)
wat ons betreft echt niet. Op die
gemeentehuis)
vastgestelde begroting
manier tonen we geen enkel respect
December
2016. Er ligt een solide
voor deze prachtige dijk.
begroting, de financiën
Dinsdag 1 december,
Naast de vele vergaderingen, zijn we
staan er gewoon heel goed
steunfractie (19h30,
als fractie ook aanwezig geweest bij
voor in Drimmelen. Wij zijn
verschillende bijeenkomsten of
gemeentehuis)
ervan overtuigd dat de
verenigingen. Jürgen is o.a. met
Donderdag 10 december,
kerntakendiscussie van
Museum Zwaluws Erfgoed (Willem
raadsvergadering (19h30,
enkele jaren geleden
Snickerieme), vv Madese Boys en
gemeentehuis)
hiervoor een fantastische
Woningstichting Volksbelang in
Januari
basis heeft gelegd. We
gesprek geweest. Leo heeft o.a.
Dinsdag 5 januari,
hebben toen durven
contacten onderhouden met
steunfractie (19h30,
bezuinigen en daar plukken
bewoners rondom de haven Lage
we nu de vruchten van.
gemeentehuis)
Zwaluwe en heeft vele
In de begroting 2016 is veel
bestemmingsplannen getoetst in de
aandacht voor zaken waar
hoorcommissie bestemmingsplannen.
Woensdag 2
wij ons al jaren hard voor
Miriam heeft met Judoclub Made van
maken. Onderwijs,
december, ALV
gedachten gewisseld over materieel
duurzaamheid,
en voorzieningen en is in Made “in de
Groen Drimmelen
verenigingen, dorpsgericht
boom geklommen” bij de
werken. Voldoende middelen
verkeerslichten. Daarnaast hebben
(VP/D66)
om de zorg voor ouderen en
we allemaal via mail of telefoon
Uitnodiging met locatie en
jeugd en het begeleiden van
diverse inwoners gesproken over
aanvangstijd volgen z.s.m.
mensen naar werk, goed in
diverse onderwerpen.
te richten. Madese Boys en
Groeten Jürgen Vissers
SV Terheijden krijgen de
Namens de fractie, fractievoorzitter
beschikking over een
Groen Drimmelen (VP/D66)
kunstgrasveld en wanneer VCW en HZ er klaar
voor zijn, leveren we daar ook maatwerk. VV
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Zwaluwe heeft overigens al zo’n veld. Het
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com
Beverpad gaat verlengd worden, zodat er
voortaan gefietst kan worden op dat pad tot aan
Kennismaken met
de kernen Lage Zwaluwe en Drimmelen. Het
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid
nieuwe speelbeleid voor onze jeugd gaat uit van
zich voor en geeft de pen door aan een medelid.
de basis: buitenspelen, avontuurlijk en energiek.
Deze maand geen kennismaken met ….
En Drimmelen heeft als één van de eerste
In deze nieuwsbrief de fractie in actie en bestuur vol
vuur. Deze keer geen kennismaken met…. Wel staat de
Algemene Ledenvergadering gepland voor 2 december
met als thema voor deze avond ;” de zwembaden”.
Hopelijk komen veel leden en inwoners naar deze thema
avond zodat er een goed beeld ontstaat wat er leeft m.b.t.
de zwembaden.

gemeenten in het land een echt beleid voor
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Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Op http://www.netwerk55plus.com/ kunnen jullie
nieuwe informatie en de nieuwsbrief van
november lezen die ons ook via de mail wordt
toegezonden.
Het Bestuur vol vuur
Wat bezielt mensen toch? Met welk recht grijpen
mensen naar wapens en schiet men in het wilde
weg om zich heen, met vele vooral onschuldige
slachtoffers tot gevolg? Of dit nu is in steden in de
Verenigde Staten, in het Midden Oosten, in Parijs,
of waar dan ook ter wereld? Die vragen speelden
door mijn hoofd, de zaterdag na de aanslagen in
Parijs. Op Radio 2 klonk aangepaste muziek en
stelde men de vraag welke muziek speelt er nu
door jouw hoofd. Mij schoot een plaat door het
hoofd die ik in 1970 leerde kennen. Volgens mij is
het de enige hit van de muziek groep Steve
Rowland and the Family Dog. Alleen de titel
spreekt al boekdelen: Sympathy. En wat de
denken van de eerste regel van dit nummer: ‘And
sympathy is what we need my friend.’ Voor
degenen die dit nummer niet kennen; op YouTube
is het te vinden. De tekst heeft aan actualiteit
helemaal niets ingeboet en ik blijf op gezette
tijden dit nummer afspelen. Waarom? Gewoon
omdat we in deze tijd niet zonder sympathie voor
elkaar kunnen. Sympathie hebben we nodig om
samen te kunnen leven. Je kunt het met iemands
standpunt niet eens zijn, gelukkig, maar dan nog
is sympathie nodig om de ander te begrijpen.
Geweld daarentegen heeft nog nooit iets opgelost.
Voor mij blijft het daarom onbegrijpelijk waarom
iemand zo nodig naar wapens moet grijpen.
Is dit wat het bestuur van onze partij bezig houdt,
zult u zich wellicht afvragen? Jazeker, ook dit
houdt ons bezig, naast al het triviale van de lokale
politiek van alle dag.

We zijn bezig met het voorbereiden van onze
ledenvergadering. Tijdens deze ALV gaan we
praten over de toekomst van onze zwembaden. In
2018 loopt het contract met de huidige exploitant
af. Wat moet er daarna met de beide baden
gebeuren? Moeten ze beiden in stand worden
gehouden? Moet er in onze gemeente op een
meer centrale plaats een heel nieuw, misschien
wel (deels) overdekt, bad komen? Wat kunnen we
wel aan vrijwilligers overlaten en wat niet? Zijn er
praktijkvoorbeelden van baden die vrijwel geheel
door vrijwilligers in stand worden gehouden?
Allerlei vragen waarop we zoeken naar
antwoorden, zodat de fractie de komende periode
in de gemeenteraad goed beslagen ten ijs komt.
De ALV zal op 2 december worden gehouden. De
definitieve uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.
Enkele weken geleden verscheen er een oproep
om het Maatschappelijk Akkoord Onderhuids
tegen racisme en discriminatie te onderteken (zie
www.onderhouds.nl). Dit akkoord zet in op 28
concrete en realistische maatregelen tegen
(on)bedoelde of (on)bewuste raciale discriminatie.
De initiatiefnemers willen oproepen tot
introspectie, dialoog en verbinding. Vele
groeperingen, waaronder een aantal gemeenten
en politieke partijen (o.a. D66 en GroenLinks)
hebben dit akkoord ondertekend. Na een snelle
raadpleging onder de leden heeft het bestuur het
besluit genomen dit document ook te
ondertekenen. Weliswaar met een aantal
kanttekeningen die door een aantal leden zijn
gemaakt.
Ricus Tiekstra, voorzitter Groen Drimmelen
(VP/D66)
Ricus Tiekstra, voorzitter tieks067@planet.nl ,
Guus Neefs, secretaris guusneefs@groendrimmelen.nl of
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.

November:
Di. 17-11-2015

Steunfractie info en opinie

Do. 19-11-2015

Informatieronde

Do. 26-11-2015

Opinieronde

December:
Di. 01-12-2015

Steunfractie Raad

Wo. 02-12-2015

Algemene Ledenvergadering LOCATIE volgt via de uitnodiging van onze secretaris

Do. 10-12-2015

RAADSVERGADERING laatste vergadering 2015

