NIEUWSBRIEF
www.groendrimmelen.nl

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

nr 91, jan/febr 2016

______________________________________________________
Van de redactie

De eerste nieuwsbrief van 2016.
Een bijdrage van de fractie en het bestuur.
En de Algemene Ledenvergadering is weer geweest. De
donaties voor 2016 zijn vastgesteld. Noteer de data van de
agenda alvast in uw agenda!!

statushouders te huisvesten in huurwoningen, zowel
sociaal als particulier. Waarbij we ons uiterste best
gaan doen de statushouders zo snel als kan op te
vangen, zodat we de druk op de asielzoekerscentra
De redactie vindt het leuk reacties van de leden te ontvangen en roept leden
kunnen verlichten.
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
Het centrumplan Made heeft eveneens op de agenda
welkom.
gestaan. De hoofdopzet hierbij is een winkelhart met
sociaal cultureel hart met als visie een “compact,
Fractie in actie
comfortabel en compleet” centrum.
Het nieuwe jaar is pas 2
De voetbalclubs zijn
maanden onderweg, maar
ondertussen hard bezig met de
heeft nu alweer veel
aanleg van de
gebracht. Allereerst is er een
kunstgrasvelden. Door een
wisseling geweest binnen
nieuwe indeling bij de
het college. Namens de VVD
voetbalvelden van de Madese
heeft John van Oosterhout
Boys zal een voetpad komen te
het stokje overgenomen van
vervallen. Dit vinden we
Mark van Oosterhout.
uiteraard jammer, maar we
Als raad hebben we goede
OP DE AGENDA
zien wel kansen in het
stappen vooruit gezet op
vrijkomende stuk grond,
gebied van duurzaamheid en
waarbij nieuwe bomen geplant
Noteer de volgende data
groenbeleid. Het
kunnen worden, nieuw groen,
alvast in jullie agenda
raadsvoorstel omtrent de
gericht op biodiversiteit.
windenergie is vastgesteld.
Tenslotte hebben we nog
Hierdoor kunnen we
succes geboekt met ons
16
juli
2016
Ledendag
windmolens bouwen op ons
pleidooi om de Helkantsedijk
grondgebied mét en vóór
en de dorpslinten van
onze inwoners. Als Groen
Wagenberg en Terheijden te
01 december ALV met
Drimmelen hebben we ons
wijzigen naar beschermd
hier heel hard voor gemaakt.
thema avond
dorpsgezicht. De
2016 kon daarom haast niet
monumentencommissie is hier
mooier beginnen. Daarnaast
goed mee aan de slag gegaan
komt er één groenbeleid ter
en heeft ons advies
Vergaderingsschema Raad zie
vervanging van alle
overgenomen. Zo kunnen we
onderaan de nieuwsbrief
snipperplannen. Tijdens de
voorkomen dat er woningen
opinieronde hebben we
worden gebouwd die niet in
aangegeven wat wij hierin
dergelijke prachtige
belangrijk vinden:
cultuurhistorische omgevingen
participatie van de inwoners, aandacht voor het
passen.
kapbeleid, aandacht voor biodiversiteit en
intensiveren van het biologisch bermbeheer. Over
Miriam Tiekstra
enkele maanden komt hier een raadsvoorstel van en
Namens de fractie, fractielid Groen Drimmelen
kunnen we het groenbeleid daadwerkelijk gaan
(VP/D66)
vaststellen, zodat onze blauwgroene gemeente haar
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
naam nog verder waar kan maken.
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Helaas hebben we een stap teruggezet als het gaat
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com
om de regels grondgebonden veehouderijen. Een
meerderheid van de partijen in de raad heeft
namelijk voor het voorstel gestemd om de definitie
Het Bestuur vol vuur
grondgebonden veehouderij te wijzigen, waardoor
De eerste maanden van 2016 zitten er al weer op en
beweiding niet langer verplicht is. Helaas was Groen
het bestuur heeft in ieder geval de planning voor dit
Drimmelen vrij eenzaam in haar standpunt dat
jaar gemaakt. De eerste ledenvergadering heeft
“koeien in de wei horen”.
inmiddels plaats gevonden met een goede opkomst
Verder hebben we gesproken over opvang van
op 16 maart j.l. in de Mayboom. De donaties voor
statushouders (vluchtelingen met een
2016 zijn hierin vastgesteld. Onze secretaris heeft
verblijfsvergunning) in onze gemeente. Er zullen
inmiddels de notulen al verzonden waarin jullie alles
steeds meer statushouders toegewezen gaan
kunnen nalezen.
worden. Als gemeente gaan we ons best doen de
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Komend jaar staat voor ons in ieder geval in het
teken van de voorbereiding op de verkiezingen in
maart 2018. Ver weg denkt u? Dat lijkt zo, maar
regeren is vooruitzien, dus gaan we als bestuur
alvast aan de slag. Belangrijkste vraag is natuurlijk
welke kant wij vinden dat de gemeente de komende
periode op zou moeten. Moet het beeld dat wij tot
op heden hebben nagestreefd worden bijgesteld, of
is dat nog steeds hetzelfde. Waar gaan de accenten
liggen. Maar ook een andere vraag is van belang,
namelijk wie willen onze partij in de volgende
periode in de gemeenteraad vertegenwoordigen?
Dat betekent dus dat wij nu al over deze zaken
willen gaan nadenken. Daarbij doen wij uiteraard
een beroep op jullie. Welke ideeën leven er bij jullie
en vooral ook kennen jullie mensen die onze partij
zouden kunnen komen versterken?
Na de ledenvergadering gaan we verder aan de slag
met het voorbereiden van onze jaarlijkse ledendag.
Omdat de zomervakantie dit jaar laat valt hebben
we deze gepland voor de zomervakantie, namelijk
op zaterdag 16 juli. Noteer deze datum alvast in
jullie agenda.

Ook hebben we onze themavergadering alvast
gepland op donderdag 1 december. Kortom we zijn
volop bezig.
Ricus Tiekstra, voorzitter Groen Drimmelen
(VP/D66)
PR commissie
Onze PR commissie kan nog steeds actieve leden
gebruiken meldt je via bij het Bestuur
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, josnancy81@gmail.com
Anita van Gennip, anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
Website: www.groendrimmelen.nl
Facebook; https://www.facebook.com/GroenDrimmelenE-mailadres;
info@groendrimmelen.nl

Interessante linken
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl

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

Maart:
Do.
Di.

24-03-2016
29-03-2016

RAADSVERGADERING
Steunfractie info en opinie

Do.
31-03-2016
April:

Informatieronde

Do.
Di.

07-04-2016
12-04-2016

Opinieronde
Steunfractie Raad

Do.
Mei:

21-04-2016

RAADSVERGADERING

Di.
Do.

10-05-2016
12-05-2016

Steunfractie info en opinie
Informatieronde

Do.
Di.

19-05-2016
24-05-2016

Opinieronde
Steunfractie Raad

Juni:
Do.
02-06-2016

RAADSVERGADERING

Di.
Do.

07-06-2016
09-06-2016

Steunfractie info en opinie
Informatieronde

Do.
Di.

16-06-2016
21-06-2016

Opinieronde
Steunfractie Raad

Do.

30-06-2016

RAADSVERGADERING kader en voorjaarsnota

