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Van de redactie

ontvangt, dat er een pilot komt met de voedselbank
om een locatie in Made op te zetten, er een
vervolgonderzoek naar het armoedebeleid wordt
De redactie vindt het leuk reacties van de leden te ontvangen en roept leden
op een artikeltje, tips en/of hun mening te geven via de nieuwsbrief. Zij
gestart en dat SWO structureel extra geld ontvangt.
kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
In het overleg met de coalitie is daarnaast het
welkom.
mantelzorgcompliment structureel verhoogd, een
Fractie in actie
punt waar wij het niet mee eens zijn maar wat nodig
De eerste helft van 2016 heeft naast de
was om tot het akkoord te kunnen komen. Tot slot
gebruikelijke dossiers ook enkele zware en zelfs
is het centrumplan Made de afgelopen tijd uitgebreid
onrust veroorzakende onderwerpen gekend. Een van
besproken in meerdere informatie- en opinierondes.
die onderwerpen is de discussie rondom asielzoekers
Tijdens de eerste
en statushouders. Door
raadsvergadering na de
internationale ontwikkelingen
zomervakantie is het plan in
is de noodzaak om in
zijn geheel aangenomen door
Nederland veel extra AZC’s in
de raad. Tijdens die
te richten, komen te vervallen.
vergadering werd vooral
Voor Drimmelen betekent dit
ingegaan op het punt of de
dat onze zoektocht naar een
OP DE AGENDA
verkeerslichten (VRI) in
geschikte locatie voor een AZC
Made moesten blijven of
niet meer nodig is. Wel gaan
niet. Het college stelde een
Noteer de volgende data
we natuurlijk door met het
variant voor waarbij een
alvast in jullie agenda
opvangen van statushouders,
(mini)rotonde op het
daar zullen dit jaar nog
kruispunt wordt aangelegd.
meerdere woningen voor nodig
24 september open dagen
Dit blijkt in alle rapporten de
zijn. Voor Groen Drimmelen
veiligste oplossing te zijn
AZC’s
zie
bijgaande
link
(VP/D66) betekent dit dat we
voor kwetsbare
27
sept
steunfractie
raad
nog steeds sterk inzetten op
verkeersdeelnemers zoals
een goede en snelle integratie
6-10 Raadsvergadering
ﬁetsers en voetgangers. Voor
van onze nieuwe inwoners, net
Volledige vergaderingsschema Raad
onze fractie was het al langer
zoals we dat bij een AZC ook
zie onderaan de nieuwsbrief
duidelijk dat een VRI geen
belangrijk vonden. Dat er op
duurzame oplossing is, dus
dit moment geen AZC meer
01
december
ALV
met
wij hebben altijd gepleit voor
nodig is in Drimmelen, wil
een andere oplossing waarbij
overigens niet zeggen dat dit
thema avond
veiligheid en duurzaamheid
in de (nabije) toekomst niet
voorop stonden. Van alle
weer kan veranderen. We
opties, onder meer shared
hebben dit jaar al meerdere
space oplossingen en een
malen de strategie moeten
afbuigend voorrang variant, is de rotonde wat ons
aanpassen omdat het aantal vluchtelingen dat naar
betreft een goede en toekomstvaste oplossing. LHB
Nederland komt erg moeilijk in te schatten blijkt. De
en Groen Drimmelen (VP/D66) waren in de raad de
deal die door de EU met Turkije is gemaakt, lijkt
enige partijen die het collegevoorstel voor de
vooralsnog te zorgen voor een lagere instroom maar
rotonde steunden, dus met de kleinst mogelijke
we weten allemaal dat die deal een wankele basis
meerderheid is deze variant aangenomen. Jürgen
heeft en de situatie snel weer kan veranderen.
heeft daarnaast een motie ingediend om het college
Ondertussen gaat de gemeente door met het
op te dragen bij de inrichting van de rotonde de
organiseren van informatiebijeenkomsten in alle
nadruk te leggen op een aantal zaken zoals
kernen om de gevoelens bij inwoners te bespreken.
veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers,
Door een goede informatievoorziening wordt
aandacht voor de esthetiek, afremmen van ‘snel’
geprobeerd de onduidelijkheid weg te nemen.
verkeer en het betrekken van inwoners en de raad
Verder zijn net voor de vakantie ook de
bij de verdere plannen en de uitvoering. Deze motie
jaarrekening, voorjaarsnota en kadernota in de raad
werd ook door LHB ondersteund, waardoor ook deze
besproken. Uit de jaarrekening bleek dat er in 2015
is aangenomen. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is
ongeveer 1,9 miljoen Euro positief resultaat was.
dit weer een dossier waar we lang mee bezig zijn
Een groot deel hiervan wil het college inzetten om
geweest maar wat uiteindelijk volledig naar onze zin
achterstallig onderhoud van de havens aan te
is aangenomen.
pakken. De coalitie heeft vervolgens tijdens een
Zo druk als het vlak voor de vakantie nog was, zo
constructief overleg een voorstel gemaakt om een
rustig is het nu. In september vervallen de
aantal beleidswensen voor 2017
informatie- en opinieronde zelfs door het ontbreken
alvast in de kadernota vast te leggen. Zo hebben we
van onderwerpen. Vanaf oktober barst het echter
gezorgd dat Stichting Leergeld structureel extra geld
Hierbij onze 3e nieuwsbrief. Na de vakantie zijn de
vergaderingen weer begonnen.
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weer los, eerst met diverse bestemmingsplannen,
daarna met onder andere discussie over zorggelden,
het integraal groenbeleidsplan en het
infobeleidsplan. We hoeven ons ook de rest van
2016 dus niet te vervelen!
Namens de fractie, Leo Mol.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com

Het Bestuur vol vuur
De schoolvakantie zit er weer op. Velen hebben
hoop ik mogen genieten van een welverdiende
periode van rust op het politieke front. Inmiddels
zijn de eerste ‘schermutselingen’ in de raadzaal
alweer voorbij, kortom het tweede deel van het jaar
2016 is weer begonnen.
Allereerst is een felicitatie voor onze zusterpartij
D66 op zijn plaats. Immers het is alweer 50 jaar
geleden van Hans van Mierlo en de zijnen deze partij
oprichtten.
De komende periode zal het bestuur zich vooral
bezig gaan houden met de voorbereiding van de
najaarsvergadering die op 1 december op de
planning staat. Verder zal het bestuur samen met de
fractie de blik alvast richten op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Nadenken over het programma, de campagne en

vooral: wie worden onze voornaamste kandidaten
voor een raadszetel? Kortom: we kunnen weer volop
aan de slag.
Wil je meedenken en meepraten: laat het ons
weten. Alle frisse ideeën zijn welkom. Gewoon een
berichtje aan info@groendrimmelen.nl of een
belletje naar een van de bestuursleden is voldoende
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, 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
Dit is de eerste digitale Wenskrant van Make-A-Wish
Nederland, waar we dit donateur van zijn.

https://www.clickvin.nl/sendy/l/MSsYNalINZmMV2892MaGDkqA/OiG
I4TEtJry3S4voC0J4iQ/K7AxLc2JWCVRUuqoL9Mj4w

Datum vergadering Duurzaam Drimmelen

https://www.duurzaamdrimmelen.nl/agenda.html

Opendagen AZC’s

http://myclang.com/2/4/101/2/JQla_eowSHV_g8eID9v1zofYNRNg9
nCfb2qqqYLaIObD3rGe06jgdFGiXrJfrheH1sVmpjghxikOAIXKEE3jyg

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

Vergaderschema raad 2e halfjaar 2016
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
September:
Do.

22-09-2016

VERVALT Opinieronde

Di.

27-09-2016

Steunfractie Raad

Oktober:
Do.

06-10-2016

RAADSVERGADERING

Di.

11-10-2016

Steunfractie info en opinie

Do.

13-10-2016

Informatieronde

Do.

20-10-2016

Opinieronde

Di.

25-10-2016

Steunfractie Raad begroting

November:
Di.

01-11-2016

Steunfractie Raad

Do.

03-11-2016

RAADSVERGADERING begroting

Do.

10-11-2016

RAADSVERGADERING

Di.

15-11-2016

Steunfractie info en opinie

Do.

17-11-2016

Informatieronde

Do.

24-11-2016

Opinieronde

Di.

29-11-2016

Steunfractie Raad

December:
Do.

01-12-2016

Algemene Ledenvergadering met thema avond LOCATIE volgt

Do.

08-12-2016

RAADSVERGADERING met najaarsnota 2016

