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Groot Swaluwe. Een landgoed dat niet past in de
omgeving en veel weerstand oproept vanuit o.a.
Een volle nieuwsbrief weer deze keer! Met veel aandacht voor alle activiteiten
ZLTO en diverse omwonenden. Wij hebben daarom
die dit jaar gaan plaatsvinden. De Fractie, het Bestuur en de PR commissie
van begin af aan aangegeven tegen dit plan te zijn.
hoopt dat jullie, onze leden enthousiast en actief reageren op de diverse
oproepen. Veel leesplezier!
Door definitief de stekker hieruit te trekken, kunnen
De redactie vindt het ook leuk reacties van de leden te ontvangen en roept
we ook, na 1,5 jaar, eindelijk het
leden op een artikeltje, tips en/of hun mening te geven via de nieuwsbrief. Zij
kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
landgoederenbeleid definitief vaststellen.
welkom.
De volle agenda bestond
deze raadsvergadering ook uit
Fractie in actie
het toekomstplan voor
2017: een spannend jaar. Niet
WAVA/!GO. Voor dit plan
alleen vanwege de landelijke
hebben wij een motie
verkiezingen, maar ook lokaal
ingediend. In onze begroting
gaan we alweer richting onze
is namelijk een budget
verkiezingen. In de steunfractie
opgenomen voor rezijn we daarom nu al begonnen
integratie. Van dit budget
OP
DE
AGENDA
met het bepalen van de
hielden we ruim 30% over.
hoofdonderwerpen waarover wij
Terwijl het inzetten van dit
willen spreken in het komende
Noteer de volgende datum
budget juist ervoor zorgt dat
verkiezingsprogramma.
alvast in jullie agenda:
we mensen aan werk kunnen
Uiteraard is dit niet het enige
helpen. Daarom hebben we
waarover wij het hebben gehad
een motie ingediend waarbij
29
maart;
Algemene
binnen fractie en steunfractie
we het college opdracht
Ledenvergadering
afgelopen twee maanden. 2017
hebben gegeven om samen
zijn we begonnen met volle
met WAVA/!GO dit budget in
agenda´s met veel interessante
23 mei; start cursus
te zetten voor de re-integratie
onderwerpen. Zo is de
van de inwoners met een
Raadslid
in
Roosendaal
blijverslening besproken: een
gemeentelijke uitkering.
zie verderop in de
lening voor woningaanpassingen
Deze motie is unaniem
zodat (oudere) inwoners langer
nieuwsbrief
aangenomen door de raad.
thuis kunnen blijven wonen.
Misschien voor onze partij
Tijdens dezelfde opinieronde
wel het belangrijkste
16 september Ledendag
bespraken we de woonvisie
agendapunt deze vergadering
Zie oproep Ricus
waarin de blijverslening was
was het groenbeleidsplan. Een
opgenomen. Een woonvisie met
plan met veel punten waar wij
veel aandacht voor
22 November Algemene
als Groen Drimmelen
duurzaamheid, maar waar wij
Ledenvergadering;
aandacht voor hebben
nog wel gepleit hebben voor het
gevraagd: biodiversiteit,
Thema
Verkiezingen
o.a.
opstellen van concrete
groenstructuren voor de hele
presentatie programma en
doelstellingen. Hierbij hopen we
gemeente, burgerparticipatie,
onder andere dat komende
kandidaten lijst
stoppen met klepelen, geen
nieuwbouw “nul-op-de-meter”
chemische onkruidbestrijding
wordt. In dit geval is het huis
en “kappen met kappen”.
niet alleen energieneutraal,
Belangrijkste punt in dit plan is de
maar is ook de inrichting en het gebruik van
pilot voor het opstellen van een waardevolle
elektrische apparatuur dusdanig duurzaam dat de
bomenkaart. Bomen die op deze kaart komen te
meterstand dus letterlijk “0” zal blijven. Een mooi
staan, mogen niet meer gekapt te worden. Hierdoor
streven wat ons betreft!
is de gemeente beter in staat om de bomen in onze
Bij de raadsvergadering begin februari is het
gemeente te beschermen. Op dit moment worden
uitvoergingsplan Kom Binnen vastgesteld. Dit
wat ons betreft veel te veel bomen gekapt: maar
uitvoeringsplan betreft een subsidieregeling voor
liefst 97% van de aangevraagde kapvergunningen
verenigingen, clubs en algemene voorzieningen. Zij
wordt toegekend. Daarbij is er ook geen controle op
kunnen subsidie aanvragen voor het toegankelijk
herplantplicht: kortom, tijd voor actie en die tijd
maken van hun gebouwen. Het gaat hierbij om het
komt eindelijk!
verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen
In de laatste opinieronde hebben we positief
voor bijvoorbeeld slechtzienden of
gesproken over het aanpassen van de
rolstoelgebruikers.
winkeltijdenwet. De hele raad heeft zich positief
Tijdens dezelfde raadsvergadering hebben we een
uitgesproken over het gelijktrekken van de
punt kunnen zetten achter het plan voor Landgoed
openingstijden op zondag aan andere dagen. Dit
Van de redactie
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zorgt voor vrijheid van de ondernemer en past ook
binnen de huidige 24-uurs economie.
Verder hebben we ons deze opinieronde
uitgesproken over de afvalinzameling, een voorstel
van onze wethouder waar wij als fractie helaas niet
dezelfde mening toegedaan waren, zoals kan
gebeuren binnen het dualistische stelsel. Binnen de
fractie is er weinig vertrouwen in het plaatsen van
ondergrondse containers, een zeer kostbare
operatie, terwijl we uiteindelijk naar 0 kg restafval
willen over 10 jaar. Wij willen juist dat er
geïnvesteerd wordt in het informeren van inwoners,
zodat inwoners zelf gemotiveerd raken om afval te
scheiden. Daarnaast willen we de ophaalfrequenties
aanpassen en de kosten verlagen voor GFT-afval.
Tot slot hebben we nog als partij aangegeven welke
zaken wij belangrijk vinden over het Rioleringsplan.
Ons uitgangspunt hierbij is dat de kosten voor
inwoners niet stijgen door de ambities uit het plan,
waarbij wij zelfs verwachten dat bepaalde ambities
juist voor lagere kosten kunnen zorgen. Denk hierbij
aan het vergroten van duurzaamheid en het
proactief kijken naar onderhoud.
Komende maand gaan we alweer het laatste jaar in
van onze termijn. Wil je graag horen en zien hoe het
ons het laatste jaar van deze termijn vergaat?
Vergeet dan vooral niet de opinierondes en
raadsvergaderingen live te volgen via
http://www.drimmelen.nl/besturen/gemeenteraadlive_43970. Heb je geen internet? Wees niet
getreurd, de raadsvergaderingen worden ook op
televisie uitgezonden door Omroep Drimmelen.
Miriam Tiekstra , fractielid Groen Drimmelen
(VP/D66)
Cursus; Hoe is het om raadslid te zijn?
Inwoners die willen weten hoe het is om raadslid te
zijn, kunnen dat nu uitproberen! In de cursus is
plaats voor theorie, u gaat echter voor het grootste
deel van de tijd aan de slag als raadslid van een
fractie in een fictieve gemeente. De gemeenteraad
van Roosendaal organiseert een leergang van zeven
avonden. In iedere bijeenkomst wordt een ander
onderdeel van het lokale raadswerk belicht. De
cursisten ervaren op deze wijze daadwerkelijk wat
het is om raadslid te zijn.
Aan de slag als raadslid
De cursus bestaat voor een deel uit theorie,
bijvoorbeeld over bestuurlijke verhoudingen. Maar
de opzet is om vooral zelf aan de slag te gaan.
Rode draad tijdens zeven bijeenkomsten van twee
uur vormt een fictief raadsvoorstel. De deelnemers
worden in fracties ingedeeld. Samen met hun
fractiegenoten doorlopen ze het hele proces van
voorstel tot besluit, inclusief fractieoverleg. Ook
leren de cursisten de eerste stappen in omgaan met
de pers, begeleid door een journalist van BNdeStem.
Vaardigheden oefenen

De cursus eindigt met een raadsvergadering om
over het raadsvoorstel te besluiten. Cursisten
kunnen tijdens deze laatste bijeenkomst hun
vaardigheden oefenen op het gebied van
debatteren, het maken en houden van een betoog,
standpunten verdedigen en het formuleren van
moties en amendementen. Voor- en tegenstanders
zullen zich ook via verschillende mediakanalen laten
horen en tijdens de bijeenkomsten kan er volop
worden getwitterd.
Inhoud cursusavonden
1: Bestuurlijke verhoudingen
Algemene inleiding in de lokale politiek, gebruiken
en instrumenten
2: Het college
Informele groepsgesprekken met wethouders
3: Bijwonen raadsvergadering
Groepsbezoek aan een raadsvergadering
4: Inleiding casus
Hoe is het om raadslid te zijn? Toelichting op de
casus en eerste fractiebespreking
5: Relatie met de pers
College door journalist en feedback
woordvoerderschap
6: Fractiewerk
Werken in een fractie, uitleg en coaching door
raadsleden
7: Afsluitende raadsvergadering
Besluitvorming over casus en feestelijke afronding
Praktische info
Aantal deelnemers: maximaal 35 per cursus
Data: 23 en 30 mei, 8, 13, 20 en 27 juni, afsluiting
op 4 juli Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten: € 100 per deelnemer
Locatie: Raadhuis, Markt 1 in Roosendaal.
Heeft u interesse in deze leergang? Meldt u aan via
[ griffie@roosendaal.nl ] Nadere informatie is te
verkrijgen bij Ron Dam of Chantal Koop, werkzaam
bij de griffie van Roosendaal, te bereiken via
telefoonnummer: 0165 579 277.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com

Het Bestuur vol vuur
Het eerste stukje van weer een belangrijk jaar voor
onze partij. De gemeenteraadsverkiezingen staan
over ruim een jaar gepland. Dit betekent dat het
komende jaar ook voor het bestuur volop in het
teken van de voorbereidingen staat. Drie
commissies zullen hard aan het werk gaan. We
hebben drie van onze leden bereid gevonden het
proces dat moet leiden tot een aanbeveling voor een
kandidatenlijst te begeleiden. Onder aanvoering van
Leo Mol zal het programma worden opgesteld,
waarbij met name een beroep op de (steun)fractie
zal worden gedaan. Tenslotte zal de PR-commissie
zich weer bezig houden met het voorbereiden van
de campagne.
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Hoe dit alles er uit komt te zien gaan we jullie
tijdens de ledenvergadering van 29 maart a.s.
voorstellen. Maar wat wel duidelijk is: we hebben
ook jullie hulp nodig. Met name ideeën voor het
programma zijn van harte welkom. Heb je verstand
van zaken op een bepaald beleidsterrein: we doen
graag een beroep op jou. Weet je hoe we onze
boodschap het beste voor het voetlicht kunnen
brengen: ook dan ben je van harte welkom met jou
ideeën.
Alles moet er toe leiden dat we tijdens onze
ledenvergadering van 22 november a.s. een bij onze
partij passend programma kunnen vaststellen en
ook een kandidatenlijst waar we als partij trots op
kunnen zijn en die ons minimaal weer drie zetels op
leveren.
Het komend jaar willen we op zaterdag 16
september weer met onze leden ‘op pad’ .
Suggesties voor een interessant uitstapje zijn van
harte welkom.
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)
Oproep vanuit de PR-commissie
Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus om een
nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop naar de
verkiezingen willen we Groen Drimmelen (VP/D66)
zo zichtbaar mogelijk maken in alle kernen binnen
de gemeente. Wil je het komende jaar graag
meedenken hoe we onze campagne het beste vorm
kunnen geven of wil je graag op een andere manier
je steentje bijdragen, stuur dan een bericht naar
info@groendrimmelen.nl (t.a.v. PR-commissie). We
nodigen je dan graag een keer uit!
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

Interessante linken en ingekomen post/mail
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl

http://plasticsoupsurfer.org/ .
Deze link komt via Ingrid Rompa en is een actie voor
statiegeld op petflesje . Statiegeld op deze
wegwerpflesjes is namelijk een zeer effectief middel
om te voorkomen dat deze flesje zwerfvuil in ons
milieu belanden. Via de link kunnen jullie een petitie
tekenen.

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

Maart:
Do. 02-03-2017
Do. 09-03-2017
Di. 14-03-2017
Do. 16-03-2017
Do. 23-03-2017
Di. 28-03-2017
April:
Do. 06-04-2017
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