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Van de redactie
Een volle nieuwsbrief met veel nieuws. Noteren jullie
de data voor de dorpsschouwen, de Algemene
Ledenvergadering en de nieuwjaarsbijeenkomst
allemaal? Het Bestuur hoopt op een goede opkomst.
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

zijn dan we hadden gewild. Op het gebied van
duurzaamheid is Drimmelen echter echt de grote
winnaar! Met de afspraken krijgen we als gemeente
wel de inkomsten van ruim twee van de molens op
ons grondgebied, zodat we dit geld kunnen inzetten
om via een stichting voor en door inwoners
duurzaamheid en de energietransitie verder te
versnellen. Voor een complex
dossier als dit, waar helaas ook
altijd inwoners last van
hebben, denk ik dat we vrijwel
het maximale hebben bereikt in
de onderhandelingen met de
andere partijen.

We gaan inmiddels alweer
richting de laatste
raadsvergaderingen van 2017. In
november en december staan er
erg veel dossiers op de
Naast het dossier windmolens
OP DE AGENDA
agenda. De afgelopen maanden
hebben we het
hebben we naast de ‘normale’
bestemmingsplan Kern Hooge
gang van zaken een aantal grote
Noteer de volgende datum
Zwaluwe opnieuw vastgesteld,
onderwerpen behandeld in de
alvast in jullie agenda:
omdat een uitspraak van de
fractie. Zo hebben we de visie
Raad van State enkele
van Groen Drimmelen (VP/D66)
aanpassingen noodzakelijk
22
November
op het gebied van de
maakte. We hebben opiniërend
Algemene
energietransitie actief
gesproken over de verkoop van
uitgedragen bij een
Ledenvergadering;
de binnenhaven en de
opinievergadering over de
Thema Verkiezingen o.a.
westelijke binnenhaven in Lage
windmolens langs de A16. Voor
Zwaluwe, waarbij het voor
presentatie
programma
ons als fractie is dit een complex
Groen Drimmelen (VP/D66)
en kandidaten lijst
dossier, omdat we enerzijds
duidelijk was dat dit inderdaad
zoveel mogelijk duurzame
de beste optie is om het gebied
energie willen kunnen opwekken,
5 januari 2018
mooier en levendiger te
maar anderzijds willen we ook zo
Nieuwjaarsbijeenkomst
maken. Miriam heeft verder
weinig mogelijk overlast voor
een pakkend betoog gehouden
onze inwoners veroorzaken door
over de plannen voor het
18 maart
het plaatsen van windmolens.
nieuwe sociaal-cultureel
Groen Drimmelen (VP/D66) had
verkiezingsdebat
dorpshart in Made (gebied
een duidelijk standpunt in de
rondom Mayboom en
discussie: we moeten iets doen
Bernarduskerk), waarbij ze
21
maart
om een duurzame toekomst te
aangaf dat we groot moeten
Gemeenteraadsverkiezingen
kunnen garanderen, en we
denken en als het voordelen
moeten snel handelen. Voor ons
oplevert, een ruim gebied
was het daarom belangrijk om
moeten meenemen in de
zoveel mogelijk groene energie
Voor alle raadsvergaderingen
plannen. Ook heeft ze duidelijk
op te wekken, zonder daarbij
zie de agenda onderaan de
gemaakt waarom we in het
onnodige overlast voor
nieuwsbrief
peuterspeelzaalbeleid moeten
omwonenden te creëren. Het
zorgen dat zoveel mogelijk
uiteindelijke besluit konden we
kinderen kunnen meedoen door
ondersteunen, hoewel we graag
de (financiële) drempels zo laag
de optie open hadden gelaten om
mogelijk te houden.
meer dan de nu afgesproken 100 megawatt op te
wekken als dat zonder extra overlast zou kunnen.
Jürgen heeft bij de najaarsnota en de diverse
Onze coalitiepartners hadden een andere mening, en
onderwerpen over treasury statuten, financiële
kozen voor maximaal 100 megawatt, ook al zou
verordeningen en de nota reserves en voorzieningen
meer mogelijk zijn. Uiteindelijk heeft het overleg
aangegeven dat het in onze gemeente eigenlijk best
met alle gemeenten en de provincie geleid tot een
wel goed gaat op financieel vlak. Wel waarschuwde
resultaat waar we niet compleet gelukkig mee zijn,
hij dat we de rol van de raad en de
omdat de overlast vooral in Lage Zwaluwe groter zal
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informatievoorziening aan raadsleden moeten
bewaken. Een adviescommissie met raadsleden en
burgerleden moet daarin een heldere rol hebben,
dus enkel die van adviserend orgaan zonder eigen
bevoegdheden.
De komende tijd hoeven we ons niet te vervelen. Zo
zijn we gestart met dorpsschouwen, waarbij we alle
kernen bezoeken en met inwoners, ondernemers en
verenigingen in overleg gaan over wat goed gaat en
wat beter kan in onze gemeente. Ook gaan we
natuurlijk weer richting de begrotingsvergadering, er
komen wijzigingen aan in een aantal
gemeenschappelijke regelingen en we zijn natuurlijk
nog druk bezig met ons nieuwe programma voor de
komende periode. Er zijn al meerdere intensieve
overleggen geweest in extra vergaderingen met de
(steun)fractie. Tijdens de komende algemene
ledenvergadering zullen we het concept programma
presenteren en uitgebreid doornemen, ik hoop u
allemaal daar te spreken!
Met vriendelijke groet,
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 verkiezingen van 21 maart 2018 werpen hun
schaduw ver vooruit. De verschillende commissies
hebben de afgelopen periode veel werk verzet. In de
eerste plaats hebben Ad van Oosterhout, Marijke
Vos en Peter de Waard zich over de
kandidaatstelling gebogen. Het bestuur durft te
stellen dat we ook dit jaar weer met een mooie lijst
kunnen pronken. Allereerst al de kandidaat
lijsttrekker. Het bestuur is heel blij dat Jürgen
Vissers zich voor een vierde termijn als raadslid
beschikbaar stelt en voor de derde keer als
lijsttrekker de kar wil gaan trekken. Jürgen heeft
zich de afgelopen 12 jaar ontpopt tot een van de
bepalende personen in de gemeenteraad. Verder
zijn we heel erg blij met het aantal kandidaten. De
lijst telt met 31 kandidaten, 10 personen meer dan
vier jaar geleden. Hadden we vier jaar geleden nog
drie kandidaten die voor een verkiesbare plaats
beschikbaar waren, dit keer hebben we vier
personen die de strijd om de zetels aan gaan. Een
ander pluspunt is dat we in ieder geval weer een
aantal nieuwkomers mogen begroeten. Waaronder
zich een paar binnen de Drimmelense gemeenschap

bekende gezichten bevinden. Mensen die hun
sporen inmiddels ruimschoots verdiend hebben. Het
enige minpunt is dat we bij de eerst vier kandidaten
geen vrouw tegenkomen. Dit komt o.a. omdat
Miriam na vier jaar een stap terug wil gaan doen.
Verder heeft de (steun) fractie (en dan vooral Leo
Mol) zich de afgelopen maanden bezig gehouden
met het programma voor de komende vier jaar. Het
is een lijvig stuk geworden. Om te beginnen is de
visie op de gemeente Drimmelen geactualiseerd en
verlengd tot 2040. Vanuit dat perspectief is
uitgebreid beschreven welke meer concrete stappen
onze fractie de komende vier jaar wil ondernemen
om de gewenste lange termijn doelen te bereiken.
Wat in het programma niet mag ontbreken zijn
natuurlijk de successen die dankzij de inzet van de
fractie en onze wethouder de afgelopen periode zijn
gehaald. Een lijstje dat aanzienlijk is geworden. Als
kleinste fractie in de coalitie mogen we daar best
trots op zijn. Nagenoeg al onze speerpunten uit het
vorige programma zijn gerealiseerd
Verder is ook de campagnecommissie aardig op
stoom geraakt. Zo heeft men een drietal zaterdagen
georganiseerd waarbij we met een groep actieve
leden de verschillende kernen hebben bezocht c.q.
nog zullen bezoeken. Tijdens deze bezoeken spreken
we bewoners en ook diverse vertegenwoordigers
van verenigingen en maatschappelijke organisaties.
De conclusie na de eerste bezoeken is: dit gaan we
de komende raadsperiode gewoon vaker doen. Het
is geen zaak van alleen de fractie, maar ook andere
leden wordt gevraagd aan te haken.
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
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hoeveelheid kennis over het lokaal bestuur om jullie
wegwijs te maken. Schroom niet en laat je horen.
Ricus Tiekstra
Voorzitter
Nieuws van de campagnecommissie
Er wordt druk nagedacht, gepland en georganiseerd
door de campagnecommissie.
Zo hebben we als partij het groenonderhoud van 2
rotondes voor een half jaar voor onze rekening
genomen met als bijkomend voordeel dat we
reclame mogen maken.
In Terheijden aan de Zeggelaan en in Made aan de
Adelstraat staan borden met het logo van onze partij
en oneliners met voor ons belangrijke doelen zoals;
Iedereen doet mee; voor verenigingen, afval
scheiden loont en voor een Groen Drimmelen.
Wij zijn benieuwd wat jullie, onze leden, hiervan
vinden; laat het ons weten!
Ook gaan we gebruik maken, twee weken voor de
verkiezingen, van abri’s van de bushaltes op diverse
plekken in de gemeente zodat onze posters duidelijk
zichtbaar voor iedereen zijn.
Om niet steeds te horen te krijgen dat we alleen
zichtbaar zijn tijdens de campagnes heeft de
commissie “dorpsschouwen/dorpsbezoeken”
georganiseerd in de maand oktober en november.
Vooraf horen wat mensen graag terug willen zien in
ons programma.
Zaterdag 28 oktober was het eerste bezoek in
Drimmelen en Made. De mensen waren erg te
spreken over het feit dat we langs kwamen. Dit
moeten jullie vaker doen hoorden we. En dat zijn we
zeker van plan. Ook na de verkiezingen. Het is goed,
op locatie, met bewoners, verenigingen en
ondernemers te praten. Te zien wat nu precies waar
gebeurt. Natuurlijk komen kleine ergernissen zoals
losliggende tegels ook ter sprake, maar kleine
ergernissen worden groot als er niet adequaat
gereageerd wordt. Ook werden er goede ideeën
aangedragen waar wij als partij mee aan de slag
kunnen.
Zaterdag 11 november gaan we op bezoek in Lage
en Hooge Zwaluwe en 18 november in Terheijden en
Wagenberg. Wij willen onze leden die in deze kernen
wonen oproepen ook aan te sluiten bij deze
bezoeken zodat de mensen uit de diverse dorpen
zien wie onze partij een warm hart toe dragen. Het
programma wordt via de mail verstuurd en in het
Carillon gepubliceerd.
Aan onze oproep om je beschikbaar te stellen voor
de kandidatenlijst is goed gehoor gegeven. 10 extra
mensen op de lijst is een mooi resultaat. Ook al ben

je niet verkiesbaar, het voordeel van een grote lijst
is dat iedereen die erop staat mogelijk familie,
vrienden en kennissen heeft die op hen willen
stemmen. Een mooie kans op extra stemmen dus.
Verder willen wij al onze leden oproepen om met
hun ideeën te komen voor een goede campagne. Er
zijn al ideeën, die worden tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 22 november gepresenteerd.
Leden die actief mee willen doen in de maand maart
kunnen zich melden bij een van de leden de
campagnecommissie of via
campagnecommissie@groendrimmelen.nl of
info@groendrimmelen.nl .
Met vriendelijke groet,
Anita van Gennip
Mede namens Robert van de Corput, 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 0168-484657marcel.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

Beste mensen,
Wilt u meedenken over een nieuw afvalinzamelsysteem?
De gemeente Drimmelen wil restafval verminderen.
Daarmee dragen we bij aan het milieu en houden we
de kosten voor u zo laag mogelijk. Een van de
manieren om restafval te verminderen is anders
inzamelen. Hier zijn verschillende mogelijkheden
voor. Wij horen graag welk inzamelsysteem uw
voorkeur heeft en waarom.
Wij hopen dat u dat wilt doen via de website van
'Wij zijn Drimmelen.nl'. U komt meteen bij het item
via deze link
http://www.wijzijndrimmelen.nl/Denk+mee/Haal+m
eer+uit+je+afval/default.aspx.
Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Dan
horen wij dat heel graag!
Met vriendelijke groet,
Mede namens Drimmel, Karel en Yvonne, gemeente
Drimmelen
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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

November:
MA.
06-11-2017

EXTRA STEUNFRACTI BEGROTING EN RAADSVERGADERING

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

VR

05-01-2018

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

