NIEUWSBRIEF
www.groendrimmelen.nl

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

nr 92, mrt/april/mei 2016

______________________________________________________
Van de redactie

Hierbij onze 2e nieuwsbrief. Er is veel gebeurd en besloten.
Hieronder de bijdragen van de fractie het bestuur en de pr
commissie.
Noteer de data van de agenda alvast in uw agenda!!
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
Respect

Politiek is soms hard en dat is terecht als het gaat om
inhoud. Politiek is soms zwaar, vermoeiend, maar van
politiek krijg je juist ook energie omdat je dingen voor
elkaar krijgt. Politiek valt of staat echter met respect voor
elkaar. Wij zullen dat te allen tijde bepleiten en ons daar
naar gedragen.
Namens de fractie
Jürgen Vissers
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl

In de afgelopen maanden hebben we als gemeenteraad
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com
verschillende onderwerpen behandeld. De
detailhandelsvisie voor alle kernen in de gemeente is
Het Bestuur vol vuur
vastgesteld, evenals het beleidsplan inzameling
15,9. Dat is volgens de Raad van
huishoudelijk afval. Voor de oude
Openbaar Bestuur (kortweg
haven in Drimmelen is de
ROB) het gemiddeld aantal uren
definitieve visie vastgesteld, zodat
dat raadsleden aan het
daar nu aan de echte uitvoering
raadslidmaatschap besteden.
kan worden begonnen! Wij kiezen
GEMIDDELD. Er zijn dus
voor een sterkte kwaliteitsimpuls
raadsleden die (veel) meer tijd
in die oude haven, maar wel
aan deze belangrijke functie
passend bij de schaal door en voor
OP DE AGENDA
bekleden en raadsleden die
gebruikers, ondernemers en
(veel) minder uren kwijt zijn.
andere belanghebbenden.
Veel raadsleden doen dat naast
Ook zijn we de afgelopen tijd druk
Noteer de volgende data
een reguliere (soms fulltime)
bezig geweest met ons dossier
alvast in jullie agenda
baan. Dat allemaal voor iets
“bomenkap”. Er wordt te veel, te
vaags als het ‘algemeen belang’.
vaak, te pas en te onpas gekapt in
Als je dan hoort wat raadsleden
de gemeente met heel veel
over zich uitgestort krijgen, als
onduidelijke situaties, waar onze
er weer eens een besluit is
inwoners niet weten waarom
genomen dat mensen niet
sommige zaken gebeuren. We zijn
aanstaat, of als er in de pers
bezig met een “groenboek” vanuit
weer eens iets wordt
de fractie en steunfractie en zullen
gesignaleerd wat niet helemaal
hier in een latere nieuwsbrief dit
goed, of soms zelfs faliekant fout
jaar op terugkomen.
is gegaan; dan vraag je je af
In een aparte email / brief hebben
waarom stelt iemand zich in
wij jullie uitgebreid geïnformeerd
vredesnaam nog
over ons standpunt om en het
beschikbaar! ‘ Ze doen toch
instemmen met de komst van een
alleen maar waar ze zelf zin in
Vergaderingsschema Raad zie
AZC naar de gemeente
hebben.’ ‘ Ze luisteren nooit naar
Drimmelen. Mensen helpen,
onderaan de nieuwsbrief
wat ‘het volk’ wil.’ ‘ Het zijn
integratie en communicatie zijn
zakkenvullers, die hun zakken
voor ons de sleutelwoorden in dit
met onze belastingcenten
hele proces.
volstoppen.’ Zo kan ik nog wel even
De grootste coalitiepartij binnen
doorgaan. Is het vreemd dat het steeds lastiger wordt om
onze coalitie, LHB, moest rondom het onderwerp
mensen te vinden die de bevolking willen gaan
Mantelzorg in het algemeen en het mantelzorgcompliment
vertegenwoordigen?
in het bijzonder, helaas weer op populistische wijze haar
Toch is het van enorm belang dat we ook in 2018
voorstel doordrammen. We gaan mantelzorgers dus niet
weer voldoende mensen kunnen vinden die bereid zijn om
echt ontlasten, maar ze eenmalig € 50 extra geven, zelfs
gedurende 4 jaar gemiddeld 15,9 uur per week vrij te
zonder dat we zeker weten dat we dat geld wel hebben.
maken om de inwoners van onze mooie gemeente te
Wij, en met ons VVD, CAB en PvdA, hebben een
vertegenwoordigen. Wij hebben een prachtige democratie,
tegenvoorstel ingediend dat wel op basis van inhoud alle
waarin iedereen, ouder dan 18, zijn of haar stem kan
mantelzorgers wil ontzorgen.
gebruiken om mensen te kiezen die men voldoende
Dat haalde het dus uiteindelijk niet.
vertrouwt om zijn of haar belangen te vertegenwoordigen.
Groen Drimmelen (VP/D66) is al lang een partij die
Om er namens hem of haar op toe te zien dat onze
compromissen wil sluiten om zo mee te kunnen regeren.
samenleving zich de goede kant op beweegt. Laten we
Omdat wij erin geloven dat het goed is als wij invloed
daarom zuinig zijn op onze volksvertegenwoordigers.
hebben; wij bereiken immers veel van onze wensen.
Ricus Tiekstra, voorzitter Groen Drimmelen (VP/D66)
Regeren is echter ook met respect soms een keer een
besluit nemen waar je niet helemaal achter staat. Wij doen
PR commissie
dat regelmatig om te zorgen dat er een sterke coalitie
Na een aantal maanden van afwezigheid
staat. Wij verwachten dat ook van onze coalitiepartners.

8 juli2016 PubQuiz
Lions Club Fuse
16 juli 2016 Ledendag
01 december ALV met
thema avond
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van Marieke is de PR-commissie sinds april weer compleet.
Hoewel de PR-commissie niet veel op de voorgrond heeft
geopereerd, is er achter de schermen toch hard gewerkt
aan de zichtbaarheid van Groen Drimmelen:
Promotie: de PR-commissie heeft zich georiënteerd op
de mogelijkheden van Groen Drimmelen- kleding. Na
overleg met de (steun)fractie en bestuur is de keuze
gevallen op polo’s en jacks . Bestuur, fractie en actieve
leden kunnen hiermee herkenbaar aansluiten bij
bijeenkomsten en activiteiten binnen de gemeente.
Publicatie: het publiceren van artikelen is een vast
onderwerp op de agenda van de
steunfractievergadering geworden. Hiermee wil de PRcommissie de continuïteit van publicatie waarborgen.
Namens fractie en bestuur zijn de afgelopen maanden
regelmatig artikelen gepubliceerd in de gemeentelijke
media.
Samenwerken: het bestuur en de PR-commissie gaan
meer samenwerken. Door aan te sluiten bij
bestuursvergaderingen kunnen er sneller besluiten
genomen worden over acties en te organiseren
activiteiten. Momenteel staat het
visiedocument van de PR-commissie ter bespreking.
Het visiedocument zal in de volgende Algemene
Ledenvergadering worden gepresenteerd.
Naast de inbreng van bestuur en (steun)fractie, waardeert
de PR-commissie ook de inbreng van leden. Ideeën en
suggesties om de zichtbaarheid van Groen Drimmelen
(VP/D66) te verbeteren zijn altijd welkom en kunnen
worden gedeeld via info@groendrimmelen.nl. Bovendien
kan de PR-commissie nog steeds actieve leden gebruiken!

Bij interesse in een positie binnen de PR-commissie kunt u
zich melden via het bestuur of bij een van de PRcommissie leden.
Met vriendelijke groet,
De PR-Commissie
Gerry Jansen en Marieke van Aard
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
Onlangs heeft de raad besloten om een AZC plus in
Drimmelen op te nemen. Alle leden hebben hierover
een toelichting van de fractie ontvangen.
Hieronder wat interessante linken;

http://groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=4&id2=273
http://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/regio/West%20en%20OostBrabant%20%26%20Bommelerwaard/Drimmelen%202014%20def%
203.pdf
http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-vanasielzoekers?gclid=CjwKEAjwpqq6BRC99aKUkaSjuDsSJAC0pNTVJHUX
7x6XBmVOlEm1yIKIhgn-rjZZU9d-ZaUGi8YszxoCvKTw_wcB
https://www.coa.nl/nl/themas/asielzoekerscentrum
https://www.coa.nl/nl/asielopvang/wonen-op-eenasielzoekerscentrum
https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties-0
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/azc-in-drimmelen-op-z-nvroegst-voorjaar-2017-1.6002658

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

Vergaderschema raad 2016 1e en gedeelte 2e 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
Juni:
Do.

02-06-2016

RAADSVERGADERING

Di.

07-06-2016

Steunfractie info en opinie

Do.

09-06-2016

Informatieronde

Do.

16-06-2016

Opinieronde

Di.

21-06-2016

Steunfractie Raad

Do.

30-06-2016

RAADSVERGADERING kader en voorjaarsnota

Juli:
Di.

05-07-2016

Steunfractie info en opinie

Do.

07-07-2016

Informatieronde

Di.

12-07-2016

Steunfractie Raad

Do.

14-07-2016

Opinieronde

Do.

21-07-2016

RAADSVERGADERING voorjaarsnota 2016 en kadernota 2017

ZOMERRECES

