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moet lonen (geen armoedeval) en sport en
cultuur bereikbaar maken voor écht
Weer volop leesstof deze keer; de fractie en het
iedereen.
bestuur zijn volop in actie.
Rondweg Hooge en Lage Zwaluwe. Wij willen
De redactie vindt het ook leuk reacties van de leden te ontvangen en roept
leden op een artikeltje, tips en/of hun mening te geven via de nieuwsbrief. Zij
pas keuzes maken over het hoe, wat en
kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
waar van een rondweg als alle effecten op
welkom.
natuur en milieu bekend zijn.
Alle mogelijkheden moeten
Fractie in actie
worden bekeken en naast
Landelijke verkiezingen
effecten op verkeer, agrariërs
De landelijke verkiezingen
etc. zijn natuur en milieu in
hebben bevestigd wat we
een traject als dit voor ons
eigenlijk al een tijdje wisten. Het
zeer belangrijk.
politieke landschap is totaal
Visie Haven
OP
DE
AGENDA
versnipperd! Een coalitie is pas
Terheijden. Wij kiezen voor
mogelijk met 4 partijen. Onze
het profileren van deze
zusterpartij D66 is één van de
Noteer de volgende datum
prachtige dorpshaven als
grote winnaars van de
alvast in jullie agenda:
“fietshaven”. Laadpalen voor
verkiezingen en hoopt op
elektrische fietsen en niet
regeringsdeelname. Maar ook
23
mei;
start
cursus
voor de auto, kleinschaligheid
GroenLinks behoort tot de
Raadslid
in
Roosendaal
in alles, behoud van het
winnaars. Als alle partijen die nu
aan het onderhandelen zijn over
pontje en koppeling met
zie verderop in de
hun eigen schaduw heen
Schans en Molen zijn
nieuwsbrief
stappen en kiezen voor een
belangrijke uitgangspunten.
stabiel bestuur van ons land,
Schansstraat
16 september Ledendag
kan er iets heel moois uitkomen;
Terheijden. Er is inmiddels
Zie oproep Ricus
een sociaal-liberaal-groen
veel te doen in Terheijden
kabinet. Een kabinet dat een
over het bouwplan dat is
echte visie weglegt voor de
22 November Algemene
voorzien bij de Schansstraat
toekomst van ons land. Waarbij
in Terheijden en dan met
Ledenvergadering;
ecologie en economie hand in
name de ontsluiting voor het
Thema
Verkiezingen
o.a.
hand gaan. Waar duurzame en
verkeer. Waar in het
sociale keuzes worden gemaakt,
presentatie programma en
voorontwerp
met ruimte voor iedereen. Wij
kandidaten lijst
bestemmingsplan nog een
hopen dat deze formatiepoging
lukt!
ontsluiting via de
Voor alle vergaderingen zie de
Lokale onderwerpen
Norbartstraat was voorzien, is
agenda onderaan de nieuwsbrief
Tijdens de Algemene
het college plotseling gedraaid
Ledenvergadering in maart
naar ontsluiting van het
hebben we de aanwezigen
grootste deel van het plan via
uitgebreid geïnformeerd over
de Schansstraat. Wij zijn hier
alles waar we ons als fractie tot
mordicus tegen! Dit prachtige
die tijd mee bezig hebben gehouden in de afgelopen
straatje met cultuurhistorische waarde in
tijd. Ook in de vorige nieuwsbrief heeft u daar al
samenhang met de Schans moet met rust
veel over kunnen lezen. Wij willen hier nog een paar
gelaten worden! Bovendien denken wij dat
belangrijke onderwerpen benoemen:
de oorspronkelijke ontsluiting via de
Armoedebeleid. Het onderzoek van de
Norbartstraat veel meer kansen biedt. De
Rekenkamer laat zien dat er nog heel
nieuwe bewoners van dit wijkje zullen ook
verbeteringen mogelijk zijn in ons
grotendeels die richting op moeten naar
armoedebeleid. Hoewel we heel veel
school, zwembad, Cour etc. Wij zijn ter
maatregelen hebben voor mensen die in
plaatse geweest met bewoners, hebben
armoede leven, blijken die niet altijd het
meerdere gesprekken met bewoners
doel te raken. Wij zetten bij de
gevoerd, vragen gesteld aan het college en
vervolgstappen in op koppeling met ons
het onderwerp inmiddels geagendeerd voor
jeugdbeleid, nog sterker maken van
de opinieronde van juni 2017. Het college is
Stichting Leergeld, meer preventief beleid
Van de redactie

(voorkomen is beter dan genezen), werken
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uitleg verschuldigd; wij strijden voor behoud
van de Schansstraat in deze vorm!
Lokale verkiezingen
Over minder dan een jaar zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Voed ons met
onderwerpen, geef ons feedback, help ons met
schrijven, zorg dat we als Groen Drimmelen
(VP/D66) ook in dit laatste jaar voor de verkiezingen
weer sterker worden!
Namens de fractie, Jürgen Vissers, fractievoorzitter
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com

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 BN
DeStem.
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.
Het Bestuur vol vuur
Waardevol zo’n donatie
Word je op een zaterdagmiddag in de Markstraat in
Made zomaar aangesproken door een Moedige
Moeder die je gelijk een heel verhaal gaat staan
vertellen waar deze stichting mee bezig is en wat
haar en haar familie de afgelopen jaren hebben
doorgemaakt. Hoe het verlies van het ene kind en
de gebeurtenissen in de jaren daarvoor, van invloed
is geweest op het hele gezin en vooral het andere
kind. Het kan je gebeuren als je als partij besluit een
donatie te doen aan een lokale instelling die zich
met een maatschappelijk probleem bezighoudt. Ik
kreeg het er warm van en ik besefte hoe goed deze
traditie van onze partij is. Daar gaan we dus gewoon
mee door. Ieder jaar weer doen wij een donatie aan
meerdere goede doelen binnen onze gemeenschap
en ook landelijk.
Verkiezingen
De verschillende commissies ter voorbereiding op de
komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen weer
aan de slag. De fractie is volop bezig met het
programma. De PR-commissie kan de campagne
gaan vormgeven. Gelukkig hebben ze versterking
gekregen in de personen van Robert van de Corput
en Dim Jansen. Vanuit het Bestuur zal Anita van
Gennip meedoen en Hans Kuijpers onze huidige
wethouder gaat ook een bijdrage leveren. Verdere
versterking is uiteraard altijd welkom. De
kandidaatstellings-commissie zal van het bestuur
nog een aantal criteria mee krijgen die volgens het
bestuur mee moeten wegen bij de samenstelling van
de lijst. Van belang is vooral dat er ook voor de
komende jaren weer een team komt te staan die in
goede harmonie de standpunten van onze partij in
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de gemeenteraad op een juiste manier voor het
voetlicht weet te krijgen.
Veranderende rollen
Maar niet alleen het werk in de gemeenteraad is
belangrijk. Steeds belangrijker wordt het werk
daarbuiten. Het contact met de samenleving zal in
toenemende mate tijd van raadsleden gaan vergen.
In die mate dat zij dat niet alleen kunnen. We zullen
als partij goed moeten nadenken over de wijze
waarop wij als partij het contact met die lokale
samenleving kunnen versterken. Dat kunnen we niet
alleen aan onze raadsleden en onze (eventuele)
wethouder meer overlaten. We zullen samen de
hand aan de ploeg moeten slaan.
doet u ook GEWOON mee?
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
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.
Nieuws vanuit de campagnecommissie
Op de Algemene Ledenvergadering van 29 maart is
het startsein gegeven voor de voorbereidingen voor
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Hierbij is de PR-commissie omgedoopt tot
campagnecommissie. Het doet ons goed te
vermelden dat de campagnecommissie versterking
heeft gekregen van Robert van de Corput, Dim
Jansen, Anita van Gennip en Hans Kuijpers.
De campagnecommissie heeft zijn eerste
bijeenkomst gehad. Deze bijeenkomst stond in
teken van het verzamelen van ideeën om de
zichtbaarheid van Groen Drimmelen (VP/D66)
richting de verkiezingen te vergroten. Zo zijn er
ideeën ter tafel gekomen om de kracht van de partij

meer te onderstrepen en hoe we een groter bereik
onder de kiezers kunnen realiseren. Dit willen we
mede gaan realiseren door onze social media
kanalen effectiever in te zetten, onze commerciële
zichtbaarheid (middels advertenties) te vergroten en
het netwerk van de campagnecommissie en de
leden van Groen Drimmelen (VP/D66) in te zetten.
Met deze ideeën gaat de campagnecommissie de
komende tijd aan de slag.
Op 15 mei komt de campagnecommissie weer
samen. 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
campagnecommissie@groendrimmelen.nl. We staan
open voor je ideeën en je bent altijd welkom om aan
te sluiten bij een van onze bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
Robert van de Corput, Anita van Gennip, Gerry
Jansen, Dim Jansen, Hans Kuijpers en Marieke van
Aard
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
Campagne commissie: Marieke van Aard Gerry Jansen Robert van de
Corput Dim Jansen Hans Kuijpers en Anita van Gennip
campagnecommissie@groendrimmelen.nl
Algemeen emailadres; 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

Weer stuurde Ingrid Rompa een leuke link door,
helaas zijn de verkiezingen al voorbij maar de site is
nog steeds actief.
Ben jij een Tevredenlander?
Dagelijks komen er veel berichten binnen met een
negatieve lading. Angst voert vaak de boventoon op
social media en dit beïnvloedt ons perspectief op de
wereld. En dat terwijl er toch zoveel dingen wél goed
gaan. Ben jij ergens tevreden over?
Wil je dit dan uitspreken en delen op de site:
www.tevredenlander.nl?
Of op facebook, twitter of Instagram.
Ter info het bijgesloten stukje, gepubliceerd in een
aantal regionale bladen.
Ingrid stuurt dit bericht door namens Irene.
Zij is een van de initiatiefnemers en hoopt natuurlijk
dat zoveel mogelijk mensen zich laten horen!
Hun doel is om Nederlanders vanuit een meer
tevreden perspectief een keuze te laten maken
tijdens de verkiezingen van 15 maart .Het maakt
niet uit wat je stemt, als het maar niet alleen vanuit
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angst is. Kijk eens op de site, daar lees je al heel
veel stukjes van Tevredenlanders! Succes J!

Ingrid

Vergaderschema raad 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

Mei:
Di.
Do.
Di.
Do.
Wo.
Di.
Juni:
Do.
Di.
Do.
Do.
Di.
Juli:
Do.
Do.
Vr.

02-05-2017
11-05-2017
16-05-2017
18-05-2017
24-05-2017
30-05-2017

Steunfractie Raad
RAADSVERGADERING
Steunfractie info en opinie
Informatieronde
Opinieronde let op afwijkende datum!
Steunfractie Raad

08-06-2017
13-06-2017
15-06-2017
22-06-2017
27-06-2017

RAADSVERGADERING
Steunfractie info en opinie
Informatieronde
Opinieronde
Steunfractie Raad

06-07-2017
13-07-2017
14-07-2017

Raad en begroting aanvang 17.00 uur let op afwijkend tijdstip
RAADSVERGADERING
ZOMERRECES tot 29-08-2017

Augustus:
Ma.
28-08-2017
Steunfractie info en opinie LET OP AFWIJKENDE DATUM ; KAN OOK NOG
GEWIJZIGD WORDEN NAAR 22/8
Di.
29-08-2017
Informatieronde let op afwijkende datum
Do.
31-08-2017
Opinieronde
September:
Di.
05-09-2017
Do.
14-09-2017
Di.
19-09-2017
Do.
21-09-2017
Do.
28-09-2017

Steunfractie Raad
RAADSVERGADERING
Steunfractie info en opinie
Informatieronde
Opinieronde

Oktober:
Di.
03-10-2017
Do.
12-10-2017
Za.
14-10-2017
Di.
24-10-2017
Do.
26-10-2017
Di.
31-10-2017

Steunfractie Raad
RAADSVERGADERING
HERFSTVAKANTIE TM 22/10
Steunfractie info en opinie
Informatieronde
Steunfractie Raad begroting

November:
Do.
02-11-2017
Opinieronde
Do.
09-11-2017
RAADSVERGADERING BEGROTING LET OP AFWIJKEND TIJDSTIP
Do.
16-11-2017
RAADSVERGADERING
Di.
21-11-2017
Steunfractie info en opinie
Wo.
22-11-2017
Algemene Ledenvergadering LOCATIE volgt Thema Verkiezingen o.a.
presentatie programma en kandidaten lijst
Do.
23-11-2017
Informatieronde
Do.
30-11-2017
Opinieronde
December:
Di.
05-12-2017
Do.
14-12-2017

Steunfractie Raad
RAADSVERGADERING laatste vergadering 2017

