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Van de redactie
Vakantie-uitgave. Inmiddels is het september en is
het eind van de vakanties voor velen alweer een feit.
De 1e steunfractie van na de vakantie is dinsdag 5
september weer gepland. Zin om mee te doen kom
gewoon langs
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
kunnen dit sturen naar info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier
welkom.

Fractie in actie (sept 2017)
Inmiddels is de fractie weer
terug van een welverdiende
vakantie. Voor de vakantie
hebben we niet stilgezeten.
Allereerst hebben we goed
nieuws dat we versterking
hebben gekregen van een nieuw
burgerlid: Robert van de
Corput.

Een motie die dus duurzaamheid stimuleert.
We hebben het college de opdracht gegeven om in
het laatste kwartaal van 2017 met een verordening
te komen, zodat we in 2018 kunnen starten met het
verstrekken van deze leningen. Weer een mooie
stap vooruit naar een groene gemeente!
Eind juni zijn Jürgen en Miriam op bezoek geweest
bij de ZLTO en hebben hele
interessante rondleidingen
gehad langs diverse
boerenbedrijven in onze
gemeente, waarbij ze zelfs nog
de laatste asperges van het
seizoen hebben mogen steken.

OP DE AGENDA

U heeft mogelijk al gelezen dat
we in juni veel actie hebben
ondernomen over de ontsluiting
Noteer de volgende datum
van de nieuwe woonwijk in
alvast in jullie agenda:
Terheijden bij de Schansstraat.
In de eerste voorstellen zou
Voor de vakantie hebben we
16
september
Ledendag
deze woonwijk worden
tijdens de laatste
aangesloten op de
raadsvergadering de
Norbartstraat. Helaas werd
jaarrekening en voorjaars- en
22 November Algemene
besloten voor een gedeeltelijke
kadernota vastgesteld. Hierbij
Ledenvergadering;
ontsluiting langs de
heeft Jürgen allereerst onze
Thema
Verkiezingen
o.a.
Schansstraat. Aangezien de
successen van 2016 benoemd:
Schansstraat een prachtig
presentatie
programma
investeren in dorpsgericht
authentiek historisch straatje is,
werken; verenigingen; sociaal
en kandidaten lijst
willen we dat dit beschermd
beleid; armoedebeleid; de
blijft. We moeten zuinig zijn op
openbare ruimte; Boa’s,
Voor alle raadsvergaderingen
de nog overgebleven gebieden
handhaving kleine ergernissen;
zie de agenda onderaan de
met cultuurhistorische waarden
duurzaamheid en een solide
nieuwsbrief
in onze gemeente. Helaas heeft
financieel beleid.
nog geen meerderheid van de
Bij de voorjaars- en kadernota
raad zich positief uitgesproken
hebben we stilgestaan bij onze
tegen de ontsluiting via de
speerpunten: duurzaamheid,
schansstraat
en wil een aantal
onderwijs, sport, verenigingen,
partijen
eerst
onderzoek
afwachten.
vrijwilligers en mantelzorgers, Dorpsgericht Werken,
de openbare ruimte, sociaal beleid, armoedebeleid,
cultuurhistorische waarde en gezonde financiën.
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor
digitale verkiezingsborden, het fietspad bij ’t
Vaartje, de uitvoering van het groenbeleidsplan
biodiversiteit en ecologische verbindingszone, de
toekomstvisie van de zwembaden, bedrijfsvoering,
verkeersproblematiek van Hooge- en Lage Zwaluwe,
centrumplan Made en uiteraard duurzaamheid.
Tijdens de raadsvergadering een week eerder
hebben we een motie ingediend voor het uitwerken
van een verordening voor duurzaamheidsleningen.
Met dit middel kunnen inwoners een lening afsluiten
voor duurzaamheidsmaatregelen in of aan hun huis.

In mei hebben we de kaders voor het armoedebeleid
gesteld. Onze speerpunten daarbij waren: koppeling
met jeugdbeleid, meer nadruk op preventief
beleid, werken moet lonen, bijdrage stichting
leergeld blijft bestaan of wordt geïntensiveerd,
sporten en culturele activiteiten moeten voor
iedereen bereikbaar zijn.
Tijdens deze avond hebben we ook nog de
toekomstvisie voor de zwembaden besproken. Wat
ons betreft investeren we in duurzame zwembaden
en gaan we de samenwerking aan met
geïnteresseerde partijen rondom het zwembad,
zoals Pact by Prinse (Randoet) en To The Max
(Puzzelbad).
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Kortom, drukke laatste maanden waarin we weer
veel bereikt hebben voor onze gemeente!
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 (juni 2017)
De zomervakantie staat weer voor de deur. Een
aantal weken stilte.
Stilte voor de storm? Dat zou zo maar kunnen. Leo
Mol is samen met de steunfractie en andere leden
druk bezig met het schrijven van het programma.
De campagnecommissie is zich al aan het
voorbereiden en heeft de eerste investeringen voor
de verkiezingen al gedaan en de
kandidaatstellingscommissie staat in de
startblokken.
En het bestuur, zo zult u zich afvragen? Het bestuur
volgt de verschillende activiteiten op de voet.
Tijdens de laatste ledenvergadering vroeg Peter de
Waard, als lid van de kandidaatstellings-commissie,
aan het bestuur om een aantal richtlijnen voor de
kandidaten. Het bestuur heeft zich recentelijk over
deze vraag gebogen. Het bestuur vindt dat in ieder
geval voor de kandidaten die in aanmerking willen
komen voor een van de bovenste plaatsen en die
dus (grote ) kans maken op een zetel in de raad een
realistisch beeld van het raadslidmaatschap
geschetst moet worden. Dat betekent dat duidelijk
wordt gemaakt wat we van onze raadsleden
verwachten. Daarnaast zullen we ook aan de
commissie melden wat we van de overige
kandidaten vragen.
Vragen we het onmogelijke? Natuurlijk niet. Maar
het mag wel duidelijk zijn dat kandidaten achter de
uitgangspunten van de partij staan. Deze worden
natuurlijk in het programma opgenomen. Ook hopen
wij dat kandidaten zich tijdens de campagne willen
laten zien aan onze inwoners.
Voor wat betreft de kandidatenlijst is het in de ogen
van het bestuur van belang dat zo veel
mogelijk leden van de partij zich hiervoor
beschikbaar stellen. Immers bij
gemeenteraadsverkiezingen neemt vrijwel iedere
kandidaat wel een aantal stemmen mee. De
verkiezingen in 2014 leverden bijna 1.500 stemmen
op. We streven naar meer natuurlijk en een lange
lijst met kandidaten kan daarbij goed helpen.

Zoals ik hierboven al heb geschreven hebben we de
eerste investering voor de campagne al gedaan.
Tot en met de verkiezingen adopteren we twee
rotondes. Beide rotondes worden opgesierd met een
viertal borden met uitspraken die staan voor onze
partij. De adoptie houdt in dat we gedurende het
komende periode het onderhoud van deze rotondes
betalen.
Kortom de partij is volop in actie op weg naar een
(hopelijk) goede verkiezingsuitslag op 21 maart
2018. Om dit te realiseren kunnen we alle handjes
van onze leden gebruiken.
Dus een oproep aan allen: doe mee en denk
mee. Gewoon doen.
Verder hebben jullie 16 september al genoteerd
voor de jaarlijkse partijmiddag? Houdt alle
publicaties hierover in de gaten. We hopen weer op
een mooie opkomst.
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.
Maar voor eerst: wij wensen iedereen een fijne
vakantie
Ricus Tiekstra
Voorzitter
Voorzitter Ricus Tiekstra / tieks067@planet.nl , 0162-684498
Secretaris Guus Neefs / guusneefs@groendrimmelen.nl of
info@groendrimmelen.nl Penningmeester Marcel Verlinde,
penningmeester 0168-484657marcel.verlinde@ziggo.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
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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

September:
Di.

05-09-2017

Steunfractie Opinie en Raad

Do.

14-09-2017

RAADSVERGADERING

Za

16-09-2017

Ledendag Fietstocht uitnodiging reeds gestuurd

Di.

19-09-2017

Steunfractie info en opinie

Do.

21-09-2017

Informatieronde

Do.

28-09-2017

Opinieronde

Oktober:
Di.

03-10-2017

Steunfractie Raad

Do.

12-10-2017

RAADSVERGADERING

Za.

14-10-2017

HERFSTVAKANTIE TM 22/10

Di.

24-10-2017

Steunfractie info en opinie

Do.

26-10-2017

Informatieronde

Di.

31-10-2017

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

Steunfractie Raad

Do.

14-12-2017

RAADSVERGADERING laatste vergadering 2017

