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Van de redactie

Hierbij onze 4e en laatste nieuwsbrief
van 2016. Een hele volle nieuwsbrief
Veel leesplezier!!
Noteer de datum voor de
nieuwjaarsborrel in jullie agenda’s.

zodat de haven een
positieve boost krijgt. In
dezelfde opinieronde
hebben we ook gesproken
over verdere investeringen
De redactie vindt het leuk reacties van de leden
in de zorg, waarbij wij met
te ontvangen en roept leden op een artikeltje,
tips en/of hun mening te geven via de
name positief gesproken
nieuwsbrief. Zij kunnen dit sturen naar
OP DE AGENDA
hebben over het verlagen
info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
welkom.
van de eigen bijdrages
voor de lage inkomens en
Noteer de volgende datum
In memoriam
het investeren in preventie
alvast in jullie agenda
en innovatie.
Henk Wessels
Daarnaast is het
informatiebeleidsplan
06-01-2017
Via ons lid Jan Kuijper ontvingen
uitvoerig besproken. Een
wij het bericht dat ons lid Henk
Nieuwjaarsborrel
beleidsplan dat zeer
Wessels op 19 oktober j.l. op 84
belangrijk wordt door de
VANAF
20.00
UUR
jarige leeftijd is overleden. Henk
steeds grotere rol van ICT
was in de voormalige gemeente
LOCATIE
in onze samenleving en
Terheijden al lid geworden van
voor onze gemeente. Zeker
eerst Terheijdens Belang en
na de transities waarbij de
later de Vooruitstrevende Partij.
privacy van inwoners
Ook na de fusie met D66 is Henk
binnen de gemeentelijke
altijd lid gebleven. Henk was een
ICT zeer belangrijk is.
trouwe bezoeker van de
Daarnaast is Leo hard
vergaderingen van de partij. Hij
bezig geweest met een
trad niet graag op de voorgrond.
HET BESTUUR EN DE
initiatiefvoorstel over “open
Het samenstellen van het Groen
overheid”. De eerste stap
FRACTIE
VAN
GROEN
Krantje, folders rondbrengen in
die we hierin de gemeente
verkiezingstijd etc. Dat waren de
DRIMMELEN
willen laten nemen, is
activiteiten waar Henk altijd
zorgen dat alle
WENST IEDEREEN
voor klaar stond. De laatste keer
raadsinformatie snel en
dat we hem hebben mogen
FIJNE
FEESTDAGEN
makkelijk te raadplegen is.
ontmoeten was tijdens de
Een ander belangrijk
EN EEN GELUKKIG
vergadering op 2 december
onderwerp
voor onze partij
2015 in Wagenberg. Het tekende
2017
deze
periode
was het
Henk, ondanks zijn verhuizing
Groenbeleidsplan.
Een plan
naar Raamsdonksveer een
waar
wij
positief
over
aantal jaren geleden bleef Henk
waren, mede doordat veel
zich betrokken voelen bij Groen
van onze punten uit een
Drimmelen.
eerdere opinieronde over
We blijven Henk herinneren als
waren genomen, zo wordt
dat rustige partijlid op wie
bermbeheer 100 %
vooral in de tijd voor de
ecologisch, kunnen we
herindeling zelden tevergeefs
onze bomen beter
een beroep werd gedaan. We
beschermen door een
wensen zijn kinderen en
bomenkaart,
komt er meer
kleinkinderen veel sterkte.
aandacht
voor
biodiversiteit
Het bestuur
en wordt onkruid op verhardingen niet meer
chemisch bestreden. We hebben benadrukt dat er
Fractie in actie
echt aandacht moet komen voor de bomenkap, want
Het lijkt nog zo kort geleden dat ik sprak over de
op dit moment lijkt geen enkele boom meer veilig
eerste maanden van het jaar en nu is 2016 alweer
tegen het populaire kappen de laatste jaren.
bijna voorbij. Tijd om nog terug te blikken op de
De begroting voor 2017 hebben we in november
laatste maanden.
vastgesteld.
Een begroting met veel goede
In oktober kwam het college met plannen voor het
investeringen: onderwijs, dorpsgericht werken,
ontwikkelen van het Degaterrein bij de haven van
verenigingen en vrijwilligers, duurzaamheid en een
Lage Zwaluwe. We hopen dat hier mooie initiatieven
sterk sociaal beleid. We zijn echter ook kritisch
ontwikkeld worden door verkoop van de gronden,

Café “The Pub en
Churchill" Kloosterstraat
36, 4921BD Made
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geweest, want de begroting loopt een aantal jaar in
de rode cijfers en dan is het de vraag of bepaalde
investeringen wenselijk zijn: zoals een proef met
een pontje voor 1,5 ton voor een half jaar of wat
denkt u van het uitbesteden van de ICT naar Breda:
hogere kosten en minder service.
Naast de begroting is ook de najaarsnota 2016
vastgesteld, net als in 2015 hielden we ook in 2016
erg veel geld over. Het college nam in de
najaarsnota een bedrag op om te investeren in het
horecagedeelte van sporthal Driedorp in Wagenberg.
Wij hebben hierbij onze twijfels geuit, omdat dit
mogelijk oneerlijke concurrentie is, maar wij
snappen ook dat er snel een oplossing moet komen,
zodat de bar bij de sporthal weer gewoon open kan
zijn voor de verenigingen. Na lange discussies is er
toch voor gekozen geen amendement in te dienen
waarmee deze investering een feit is. Positief
gevolg: er zal snel een exploitant zijn voor de
sporthal.
Een week na de algemene ledenvergadering met
het thema Jeugdzorg bespraken we de verordening
Jeugdhulp. Een technisch voorstel over het proces
voor het ontvangen van jeugdhulp. Tijdens het
bespreken hiervan hebben we nog wat
aandachtspunten benoemd die naar voren kwamen
tijdens de algemene ledenvergadering, zoals de
bereikbaarheid van het CJG en de verbinding tussen
verenigingen en jeugdhulp.
Als laatste wil ik jullie allen erop attenderen dat de
raadsvergaderingen inmiddels live te volgen zijn op
tv via Omroep Drimmelen. Daarnaast zijn zowel de
raadsvergaderingen als de opinierondes live te
volgen via de website van de gemeente Drimmelen.
Voor nu wensen we iedereen hele fijne feestdagen
en een goed 2017!
Namens de fractie, Miriam Tiekstra
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com

Het Bestuur vol vuur
Je kunt je betere momenten voorstellen om ziek te
worden dan de dag van een Algemene
Ledenvergadering met een themabijeenkomst die
jezelf zou gaan leiden. Als er dan ook nog in het
berichtenverkeer met de secretaris van alles mis
gaat is de chaos daar. Voor mij zal 1 december 2016
nu niet echt als hoogtepunt in mijn carrière als
voorzitter van Groen Drimmelen te boek komen te
staan. Ik voelde me al niet al te prettig en dat
gevoel werd er vervolgens niet beter op.
Gelukkig dat Marcel en Jürgen het hebben opgelost.
Ik dank hen daar ook langs deze weg voor.
Het jaar 2017 staat alweer voor de deur. Ik kan
bijna mijn bijdrage van vier jaar gelegen weer
tevoorschijn toveren. Het jaar voorafgaand aan de

verkiezingen is iedere vier jaar weer een jaar vol
formele stappen in aanloop naar de volgende
raadsperiode. We gaan het programma voor de
periode 2018-2022 alweer schrijven; we gaan
opnieuw een lijst met kandidaten vaststellen en we
gaan voor de laatste fase van de campagne alweer
afspraken maken. We zullen daarom weer een
beroep gaan doen op jullie allemaal; leden van onze
partij. Vele handen maken licht werk, dus als je
ergens mee kunt helpen; laat het ons weten.
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.
Raadstalent gezocht
Bij de verkiezingen van 2014 haalden we drie zetels.
We vormden een fractie met drie jonge talentvolle
en enthousiaste volksvertegenwoordigers. Zij
hebben het werk niet alleen gedaan. Integendeel.
De meeste fractievergaderingen zijn goed bezocht.
De kern van de achterban bestaat naast de fractie
uit een groep van gemiddeld zo’n zeven personen.
Daar mogen we best trots op zijn. Maar niet
iedereen is beschikbaar om direct een zetel in de
raad te ambiëren. ‘ Nieuw bloed’ is altijd welkom.
Daarom willen we mensen die belangstelling hebben
voor het lokaal bestuur, maar die zich afvragen:
‘Wat houdt het eigenlijk in?’, oproepen zich te
melden bij info@groendrimmelen.nl. Er zijn binnen
de partij genoeg mensen met een enorme
hoeveelheid kennis over het lokaal bestuur om jullie
wegwijs te maken. Schroom niet en laat je horen.
Ricus Tiekstra, voorzitter Groen Drimmelen
(VP/D66)
Nieuws vanuit de PR-commissie
In de Algemene Ledenvergadering van 1 december
jl. is het visiedocument van de PR-commissie
gepresenteerd en goedgekeurd door bestuur en
leden. Omdat niet iedereen in de gelegenheid was
de ALV bij te wonen, zullen we de voornaamste
punten uit het visiedocument hier benoemen.
Het visiedocument is opgesteld om, in samenspraak
met bestuur en leden, de kaders waarbinnen de PRcommissie handelt vast te stellen. De PR-commissie
is verantwoordelijk voor het aanjagen van
activiteiten en het realiseren van publicaties in
(plaatselijke) media met als doel het gedachtegoed
van Groen Drimmelen uit te dragen en Groen
Drimmelen zichtbaar te maken binnen gemeente
Drimmelen. Dit willen we graag realiseren middels
drie “P’s”: publicatie, promotie en persoonlijk
contact.
Op elke steunfractievergadering worden
onderwerpen voor publicatie geagendeerd. De
onderwerpen voor publicatie hebben veelal
betrekking op de politieke agenda, om het
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standpunt van Groen Drimmelen duidelijk te
communiceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
verschillende communicatiekanalen, zoals de
streekweekbladen en social media.
Zichtbaarheid bereik je niet alleen met woorden,
maar ook met fysieke herkenbaarheid. De visie van
Groen Drimmelen kan kort en bondig onder de
aandacht worden gebracht middels
promotiemateriaal.
Daarnaast vindt de PR-commissie persoonlijk
contact ook erg belangrijk. Door in dialoog te gaan
met inwoners en betrokkenen in de gemeente wordt
duidelijk wat er binnen de gemeente leeft. Dit kan
gefaciliteerd worden middels dialoogavonden,
aanwezigheid bij vergaderingen van sportclubs,
verenigingen en dorpsraden en aanwezigheid bij
activiteiten binnen de gemeente, zoals de
Zwerfvuilactie en NL doet initiatieven binnen
gemeente Drimmelen.
Actie alleen is niet voldoende. Het stellen van doelen
helpt bij het realiseren en stroomlijnen van de
activiteiten. Daarom zijn de volgende, wellicht wat
ambitieuze maar zeker niet onrealistische doelen
gesteld:

50 leden op de lijst bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018,
waarvan 5 serieus gegadigden voor
raadskandidaatschap;

Minimaal 2 publicaties per maand in lokale
media;

5 nieuwe leden per jaar, waarvan één lid
onder de 35 jaar.
De komende maanden gaat de PR-commissie aan de
slag met de punten uit het visie-document. Immers,
er zijn genoeg activiteiten te ontplooien in aanloop
naar de verkiezingen van maart 2018. Wil je hier
graag aan meewerken of denk je graag mee met de
PR-commissie, stuur dan een bericht naar
info@groendrimmelen.nl (t.a.v. PR-commissie). We
nodigen je dan graag een keer uit bij een van onze
bijeenkomsten.
Kijk ook eens op
https://www.facebook.com/GroenDrimmelen/ en
https://twitter.com/groendrimmelen. Hier worden
met regelmaat nieuwsberichten vanuit fractie,
bestuur en gemeenteraad gedeeld.
Met vriendelijke groet,
Gerry Jansen en Marieke van Aard, PR-commissie
Voorzitter Ricus Tiekstra / tieks067@planet.nl , 0162-684498
Secretaris Guus Neefs / guusneefs@groendrimmelen.nl of
info@groendrimmelen.nl
Penningmeester Marcel Verlinde, penningmeester 0168-484657
marcel.verlinde@xs4all.nl
Bestuursleden: Jos Engelen, josnancy81@gmail.com
Anita van Gennip, anita.van.gennip@groendrimmelen.nl
PR commissie: Marieke van Aard en Gerry Jansen
info@groendrimmelen.nl
Website: www.groendrimmelen.nl
Facebook; https://www.facebook.com/GroenDrimmelenE-mailadres;
info@groendrimmelen.nl

Kennismaken met ……Mariëlla Huijgens
Mij is gevraagd een stukje te schrijven met als titel
kennismaken met…..Mariëlla Huijgens
Ik kan natuurlijk in chronologische volgorde
opschrijven wat ik allemaal gedaan heb. Dat mijn
politieke pad liep van PPR naar Progressief Made
naar VP en daarna Groen Drimmelen. Dat meedoen
aan gemeenteraadsverkiezingen reuze spannend
was. Dat de stickers met de leuze “Stem eens op
een vrouw” in die jaren opzien baarde. Dat de
toegang tot een gemeenteraadsvergadering werd
geweigerd vanwege spandoeken. En als er
geprotesteerd werd de burgemeester vermanend
zijn vinger opstak en zei “zo doen wij dat niet in
Made Mevrouw”. De goeie ouwe tijd! Het blijft een
glimlach waard.
Politiek gezien zijn er steeds ontwikkelingen en al
ben ik momenteel “rustend” lid van Groen
Drimmelen, ik blijf de ontwikkelingen zeker volgen.
Vooral wanneer het gaat over kunst en cultuur, in
het bijzonder over cultuureducatie voor leerlingen
van de scholen. Kunst en cultuur verbindt mensen
en is het cement van de samenleving. Voor
leerlingen is het belevend leren een begin van
oplossingsgericht denken, een open mind, een
ontdekkingsreis. Zij nemen al deze ervaringen mee
om een creatief mens te worden, creatief in de
brede zin van het woord. Onze jeugd komt in een
samenleving die in de 21e eeuw creativiteit vereist.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om de jonge mens
de benodigde tools te bieden. De Gemeente is ook
doordrongen van dit feit en ondersteunt al vanaf
2007 CultuurSpot. Mijn functie daarin is intermediair
cultuureducatie voor het onderwijs in onze
Gemeente en ik doe dit met zeer veel plezier. Ik heb
de indruk dat mijn mede-partijgenoten kunst en
cultuur en cultuureducatie ook belangrijk vinden en
dat is een fijn gevoel, de back-up die je ervaart is
onontbeerlijk.
De komende jaren worden intensieve en leerzame
jaren, voor mij en voor de scholen. Er gaat gewerkt
worden met een instrument de Cultuur Loper wat
ontwikkeld is in opdracht van de Provincie. De
begeleiding en coaching van dit traject voor de
deelnemende scholen ligt in mijn handen en ik heb
er ontzettend veel zin in. Cultuureducatie is een
interessant onderwerp, in mijn ogen effectief voor
het huidige onderwijs en onontbeerlijk voor de
toekomst van een creatieve multiculturele
samenleving.
Interessante linken en ingekomen post/mail
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl
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Make a Wish nieuwsbrief
http://www.makeawishnederland.org/
Nieuwsbrief Duurzaamheid
file:///C:/Users/A.%20van%20Gennip/AppData/Loca
l/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4Z
146LHB/Nieuwsbrief%20duurzaamheid%20no6.pdf
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst van
Netwerk55plus
file:///C:/Users/A.%20van%20Gennip/AppData/Loca
l/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4Z
146LHB/Brief%20nieuwjaarsbijeenkomst%20relaties
%2020170112.pdf
AMENSTY
Beste mensen,
Van Amnesty kreeg ik het verzoek om mee te doen
aan de door hen georganiseerde Urgent Actions.
Via deze mail wil ik jullie oproepen om je ook aan te
melden. Hoe meer brieven, des te groter het succes.
Ingrid Rompa
Doe net als ik mee aan Amnesty’s Urgent Action
http://secure.amnesty.nl/urgentaction
Stichting Batan Woro
Een van onze donaties ging in een van de afgelopen jaren
naar Stichting Batan Woro. Guido Annaert heeft het
onderstaande stuk geschreven.

Terugblik project Stichting Bantan Woro
Na vier voorbereidingsjaren om het project in zijn
omgeving te laten wortelen, vier uitvoeringsjaren,
waarin intensief werd samengewerkt met een lokale
partner en met de Senegalese overheid en twee
nazorg jaren, waarin een werkgelegenheidsproject
werd gerealiseerd heeft Stichting Bantan Woro naar
volle
tevredenheid
de
boeken
van
haar
onderwijsproject in het Senegalese dorp Abéné
gesloten.
In dit artikel blikken we terug op zeer intensieve
jaren, die voor de lokale gemeenschap meer
vruchten hebben afgeworpen dan bij aanvang
hadden kunnen beoogd. We hadden slechts 1 doel
voor ogen en hadden niet verwacht dat de realisatie
ervan zoveel positieve neveneffecten zou opleveren.
De visie op ontwikkelingssamenwerking van
Stichting Bantan Woro was gebaseerd op de
principes
van
lokaal
eigenaarschap,
krachtenbundeling, transparantie en duurzaamheid.
Van bij het begin was duidelijk dat onze
ondersteuning tijdelijk zou zijn. Omdat de
continuïteit van het projectresultaat is verzekerd in
de lokale gemeenschap en de Senegalese overheid
hebben we daarom onze ondersteuning in oktober
2016 met voldoening afgerond en de stichting
opgeheven.

Dit zijn de projectresultaten:
- Een door de staat erkend centrum waar 250
jongeren aan één van de volgende zes
opleidingssectoren een beroep (MBO-niveau)
kunnen
leren:
horeca/toerisme,
landbouw/veeteelt, bouwkunde, elektrotechniek,
mode en kappen.
- 13
theorieen
praktijklokalen,
een
informaticalokaal, een ingerichte bibliotheek, een
schooltuin, een kippenkwekerij, koelcel, magazijn,
een gebouw voor de bewaker en een administratief
gebouw met lerarenkamer.
- Een materiële inrichting, die het mogelijk maakt
om een lesprogramma aan te bieden waarin
theoretische en praktische vorming in balans zijn
(50%-50%).
- Pedagogisch geschoolde en door de overheid
betaalde leerkrachten (op dit moment 27).
- Studenten, die voor het staatsexamen slagen,
ontvangen een officieel staatsdiploma waarin ze als
professional worden gekwalificeerd. Studenten, die
dit niveau niet kunnen behalen kunnen na
afronding van hun opleiding een certificaat van
vakmanschap behalen.
- Een actief werkende ouderraad, die niet alleen
hand
en
spandiensten
levert,
maar
ook
medezeggenschap heeft en een bijdrage levert in
het zoeken van stageplaatsen over hele land.
- 75% minder jongeren, die doelloos op straat
rondhangen.
- Ongediplomeerde
volwassenen,
die
reeds
werkzaam zijn in een beroepssector, waarvoor het
centrum een beroepsopleiding verzorgt, zijn
kunnen in korte tijd alsnog een officieel diploma
verwerven.
- Gediplomeerden kunnen een baan zoeken, verder
studeren op HBO niveau of een eigen zaak
beginnen. Voor dat laatste kunnen ze bij een
overheidsinstantie een microkrediet aanvragen.
Met de winst uit hun eigen bedrijfje betalen ze
over een aantal jaren de renteloze lening terug.
- Studenten ondernemen allerlei activiteiten om
middelen te verkrijgen voor de aanschaf van
grondstoffen: zaden, groenten, stoffen, etc.
Daarmee
oefenen
ze
tevens
ondernemingsvaardigheden.
- Er
is
een
schoolreglement
en
een
medezeggenschapsstructuur ingevoerd en een
kwaliteitsplan gerealiseerd, dat tot stand is
gekomen op basis van een sterkte/zwakte analyse.
Hierbij waren directie, leerkrachten, ouderraad, de
projectmanager en de secretaris van Stichting
Bantan Woro betrokken.
- Er is een overdekt winkelcentrum in ontwikkeling
waar
coöperaties
van
gediplomeerde
schoolverlaters hun producten en diensten
aanbieden. De coöperaties worden nog een tijd in
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hun ontwikkeling begeleid.
- Het project heeft een voorbeeldfunctie. De
bewoners werden continu over alle aspecten
(inhoudelijk, financieel) geïnformeerd. Hierdoor is
veel inzicht en zelfbewustzijn ontstaan. Foute
projecten worden meteen herkend en niet langer
gesteund. De wil om de toekomst in eigen handen
te nemen is sterk toegenomen.

Stichting Bantan Woro dankt Groen Drimmelen
voor de financiële en morele ondersteuning van dit
project, dat voor de regio een groot verschil
maakte.

Vergaderschema raad 1e halfjaar 2017
De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld . Op onze website
staat de agenda . Hierin worden ook steeds de laatste wijzigingen op gezet klik hiervoor op de onderstaande link
http://www.groendrimmelen.nl/?action=pagina&id=6

Januari:
Vr. 06-01-2017
Di. 10-01-2017
Do. 12-01-2017
Do. 19-01-2017
Di. 24-01-2017

Nieuwjaarsreceptie Groen Drimmelen (VP/D66) Lokatie Café “The Pub en
Churchill aanvang 20.00 uur
Steunfractie
Informatieronde
Opinieronde
Steunfractie Raad

Februari:
Do. 02-02-2017
Do. 09-02-2017

RAADSVERGADERING
Informatieronde

