NIEUWSBRIEF
www.groendrimmelen.nl

GEWOON DOEN

nr 90, nov/dec 2015

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

______________________________________________________
Van de redactie

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. Een bijdrage van
de fractie en het bestuur Ook deze keer geen
kennismaken met…. Wel een uitnodiging voor de
nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2016. Deze hebben jullie
ook via de mail of de post ontvangen. Ook de
nieuwjaarsbijeenkomst van BND en gemeente staat op
het programma op 6 januari en zijn er andere
uitnodigingen binnengekomen.
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.

Laten we ook hopen dat de wereld in 2016 toch
weer een stukje mooier wordt. Dat kan de wereld
goed gebruiken.
Ik wens iedereen, namens de fractie, hele fijne
dagen toe en alvast een fantastisch 2016!
Groeten Jürgen Vissers
Namens de fractie,
fractievoorzitter Groen
Drimmelen (VP/D66)
Fractie Jürgen Vissers, 0162683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Miriam Tiekstra
Miriamtiekstra@hotmail.com

Fractie in actie
Na onze bijdrage voor de
laatste nieuwsbrief en onze
mededelingen tijdens de
Algemene
Ledenvergadering, is er nog
één raadsvergadering
geweest. Daarin is o.a. de
Najaarsnota 2015
vastgesteld. De Gemeente
Drimmelen houdt in 2015
bijna 2 miljoen euro over,
terwijl de zorg wordt
geleverd die nodig is, terwijl
we kunnen investeren in de
voor ons zo belangrijke
punten, terwijl de plannen
van de coalitie worden
uitgevoerd. Een deel van
dat geld dat overblijft gaat
terug de zorg in, een deel
zorgt voor betere en
veiligere voet- en
fietspaden, een deel gaat
naar extra BOA-capaciteit
(toezicht en handhaving) en
een deel zorgt voor betere
toegankelijkheid in
gemeentelijke gebouwen.
We kunnen gerust zeggen
dat het jaar 2015 politiek
gezien een succesvol jaar is
geweest voor onze partij!
Het einde van het jaar
nadert. Waar de kou het
land in zou moeten komen,
blijft het extreem warm
voor de tijd van het jaar.
Een teken dat de wereld
serieus werk moet maken
van het tegengaan van de
klimaatverandering. Laten
we hopen dat de afspraken
in Parijs ook echt door alle
landen uitgevoerd gaan
worden.

EEN MOOI 2016!

OP DE AGENDA

8 JANUARI
NIEUWJAARS
RECEPTIE
AANVANG 20.00 UUR
ZIE BIJGAAND DE UITNODIGING
Pagina 3
Verder diverse uitnodigingen

Kennismaken met
In deze rubriek stelt iedere
maand een ander lid zich voor
en geeft de pen door aan een
medelid.
Deze maand geen kennismaken
met ….
Het Bestuur vol vuur
Dit is alweer de laatste bijdrage
voor 2015. Een jaar waarin we
aandacht hebben geschonken
aan twee jubilea, namelijk de
oprichting van de VP 50 jaar
geleden en de vorming van de
federatie onder de naam Groen
Drimmelen (VP/D66) 15 jaar
geleden. In september hebben
we hier tijdens de Ledendag
even bij stilgestaan. Tijdens de
voorjaarsvergadering vertelden
Gerard en Nelly Prinse ons over
hun initiatief in Benin, waar zij
voor een tehuis voor geestelijk
gehandicapten om steun
vroegen bij het realiseren van
verlichting. Verder hebben we
dit jaar aandacht geschonken
aan de toekomst van onze
zwembaden. In de eerste plaats
hebben we met een aantal
leden tijdens onze Ledendag de
beide baden bezocht onder
begeleiding van de
locatiemanager en de Vrienden
van het Puzzelbad. Zij waren
ook tijdens de
najaarsvergadering bereid ons
over de verschillende aspecten
voor toekomstige exploitatie te
informeren.
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We sluiten het jaar af met de wetenschap dat
onze fractie het in de gemeenteraad weer
uitstekend heeft gedaan. Alom worden onze
raadsleden gewaardeerd om hun inbreng in de
verschillende debatten. We kunnen ook tevreden
zijn over de wijze waarop Hans Kuijpers het
wethouderschap bekleedt. Ook zijn aandeel in het
gemeentebestuur wordt binnen de
gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten bijzonder
gewaardeerd.
In 2016 gaan we als bestuur onze partij
langzamerhand voorbereiden op de verkiezingen
in 2018. Op wie kunnen we rekenen in de
volgende raadsperiode? Wie kunnen we nog meer
aan onze partij binden? Tijdens de najaar
bijeenkomst deed Gerry Jansen namens de PRcommissie al een oproep: ‘Ken je iemand die
misschien wel iets voor onze partij zou kunnen
betekenen? Laat het ons weten!’ Het is mooi om
een groot aantal leden te hebben, maar het is ook
belangrijk om voldoende mensen te hebben die
actief willen zijn in de lokale politiek.
Rest mij iedereen nog heel fijne feestdagen te
wensen. Hopelijk zie ik velen van jullie op 8
januari, tijdens onze nieuwjaarsborrel bij Café de
Harmonie in Terheijden. Graag breng ik samen
met jullie een toast uit op een gelukkig en vooral
Duurzaam 2016.

Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
Op http://www.netwerk55plus.com/ kunnen jullie
de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van 14
januari lezen.
Stichting Focus on Education heeft een facebook
account met laatste ontwikkelingen
https://www.facebook.com/stichtingfocusoneduca
tion
Nieuwjaarsbijeenkomst Bedrijven Netwerk
Drimmelen (BND) en Nieuwjaarsboodschap
burgemeester Gert de Kok
Het BND nodigt ondernemers, verenigingen
particulieren en instellingen uit voor een
Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2016 vanaf
19.30 uur. De bijeenkomst heeft als thema
“Verbinden en het belang van positieve
communicatie”.
Programma;
19.30 uur ontvangst
20.00 uur welkomstwoord voorzitter BND
20.15 uur nieuwjaarsboodschap burgermeester
met aansluitend een netwerkborrel
21.30 sluiting
I.v.m. de verwachtte drukte is aanmelden
verplicht op info@bndweb.nl

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/GroenDrimmelenEmailadres; info@groendrimmelen.nl

Drimmelen schoon! Bewonersbijeenkomst
zwerfvuil 18 januari. U kunt u nu alvast
inschrijven voor de avond. Graag via de mail naar
rkreeft@drimmelen.nl.
Een tipje van de sluier: Hoe staat het met de
'snoeproute'; Een nieuw educatieproject voor de
basisscholen; In gesprek met betrokken inwoners
over bestaande projecten; De avond wordt
artistiek omlijst door theatergroep 'Flamoes'.
Begin januari komt de uitnodiging met het
definitieve programma voor maandagavond 18
januari 2016.
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Vergaderschema raad 2016 1e halfjaar

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld . Op onze website staat de agenda t/m
maart 2016. Hierin worden ook steeds de laatste wijzigingen op gezet http://www.groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=6

Januari:
Di. 05-01-2016

Steunfractie info en opinie

Woe 06-01-2016

Nieuwjaarsbijeenkomst BND en nieuwjaarsboodschap burgermeester de Kok in de
Korenbeurs in Made aanvang 19.30 uur aanmelden verplicht

Vr. 08-01-2016

Nieuwjaarsreceptie Groen Drimmelen (VP/D66) Locatie Café de Harmonie Terheijden
aanvang 20.00 uur

Do. 14-01-2016

Opinieronde

Di. 19-01-2016

Steunfractie Raad

Do. 28-01-2016

RAADSVERGADERING

Februari:
Di. 02-02-2016

Steunfractie info en opinie

Do. 04-02-2016

Informatieronde

Do. 11-02-2016

Opinieronde

Di. 16-02-2016

Steunfractie Raad

Do. 25-02-2016

RAADSVERGADERING

Secretariaat:

Guus Neefs
Iepenlaan 4
4921DR Made
0162 686369
guus.neefs@groendrimmelen.nl
info@groendrimmelen.nl

Aan

: Leden Groen Drimmelen

Betreft: uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Beste leden,
Het bestuur van Groen Drimmelen nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst om samen
nog eens terug te kijken naar alle mooie zaken die waren. Om vooruit te blikken naar de uitdagingen
die ons wachten, constructieve plannen te smeden en te delen, glanzende ideeën te etaleren. Maar
vooral ook om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer en het glas te heffen op een goede
toekomst.
U bent meer dan welkom op 8 januari om 20.00 uur in: Café “De Harmonie” Markstraat 5,
4844CN Terheijden.
Uiteraard zijn belangstellenden die GD een warm hart toe dragen en adspirant leden ook van harte
welkom.
Met vriendelijke groet,
Guus Neefs, Secretaris

