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Van de redactie
Weer een jaar voorbij, de laatste raadsvergadering
Voor het jeugdbeleid
van 2017 is geweest, de kerst is voorbij en het
nieuwe jaar staat voor de deur.
Wat gaat 2018 ons brengen? In
ieder geval de
gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart. En de 100ste
nieuwsbrief!
Het Bestuur en de Fractie wenst
iedereen een gezellige
jaarwisseling en een goed begin
Joke Haaze heeft de
van 2018. Tot 5 januari!!
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
De laatste loodjes
December 2017, dat betekent
voor de fractie niet alleen de
laatste loodjes van 2017, maar
ook de laatste loodjes van deze
raadsperiode. Een periode waarin
we kunnen terugblikken op vele
successen en mooie
investeringen in verenigingen,
zorg, inwoners, duurzaamheid en
nog veel meer.
De afgelopen twee maanden
hebben we een drukke periode
gehad. Zo zaten we in de
afrondende fase voor het
verkiezingsprogramma dat Leo
tijdens de ledenvergadering heeft
gepresenteerd. Daarnaast liep de
gewone raadsagenda ook door,
een agenda met veel belangrijke
zaken zoals de begroting,
jeugdbeleid, zorg en de
verordening voor de
duurzaamheidslening.
Dit jaar hebben we een motie
ingediend om het college de
opdracht te geven om een
verordening op te stellen voor
het kunnen verstrekken van
duurzaamheidsleningen vanaf
2018. Deze verordening is nu
vastgesteld, waardoor inwoners
vanaf 2018 dus een lening
kunnen aanvragen voor het
verduurzamen van hun woning.
Een mooi resultaat op het gebied
van duurzaamheid!

Vrijwilligerspenning SWO
2017 gekregen. Namens alle
leden van harte gefeliciteerd
Joke!!

https://www.facebook.com/GroenD
rimmelen/
OP DE AGENDA
Noteer de volgende datum in
jullie agenda:
5 januari 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst
in het Dorpshuijs in Drimmelen
aanvang 20.00 uur. (bijgevoegd
de uitnodiging die is verstuurd)
24 januari BND debat /
bijeenkomst in Onze Kerk in
Hooge Zwaluwe
27 februari ZLTO debat
gegevens volgen nog
18 maart verkiezingsdebat ROS
in Korenbeurs Made
tijdstip volgt nog
20 maart
Verkiezingsdebat Omroep
Drimmelen in het gemeentehuis
tijdstip volgt nog
21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

Voor alle raadsvergaderingen
zie de agenda onderaan de
nieuwsbrief

hebben we veel aandacht
gevraagd voor preventie van
drugs- en alcoholgebruik onder
jongeren, lokaal
cultuuronderwijs bij de
basisschoolleerlingen en het
verbeteren van de
bereikbaarheid en
samenwerking van het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Tijdens de
begrotingsbehandeling heeft
Jürgen onze speerpunten nog
eens herhaald:
 Verenigingen en
vrijwilligers
 Dorpsgericht werken
 Onderwijs
 Jeugd
 Zorg voor de
kwetsbaren
 Duurzaamheid
Graag had ik afgesloten met
goed nieuws over de
Schansstraat, maar helaas
heeft een meerderheid van de
raad besloten dat de ontsluiting
van de nieuwe wijk deels via de
Schansstraat gaat lopen. Het
door Leo ingediende
amendement om de ontsluiting
via Norbartstraat in te richten,
kon helaas alleen rekenen op
steun van de oppositiepartijen
CDA, PvdA en
Gemeentebelangen. Hierdoor
zal het karakteristieke straatje
verbreed worden en ruimte
moeten afstaan aan de auto’s.
Door deze keuze worden de
problemen aan de Markstraat
nog steeds niet opgelost,
terwijl er wel een prachtig mooi
en veilig straatje wordt
opgeofferd.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie,
Miriam Tiekstra

Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@ziggo.nl
Leo Mol LMol@Apparentis.nl
Miriam Tiekstra Miriamtiekstra@hotmail.com
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Het Bestuur vol vuur
Zo rond de feestdagen is het tijd om terug te
blikken op het afgelopen jaar. Een jaar dat in het
teken heeft gestaan van de voorbereidingen op de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Veel mensen
binnen onze partij zijn daar het afgelopen jaar mee
bezig geweest.
De campagnecommissie is volop bezig geweest met
het bedenken van acties. Een van de acties waren
de dorpsschouwen die we in oktober en november
hebben gehouden. Alle kernen zijn bezocht. Er zijn
vele gesprekken gevoerd met inwoners en
verenigingen. De constatering na afloop van ieder
bezoek was dat we dat de komende periode vaker
moeten doen.
De kandidaatstellingscommissie heeft zich over de
kandidatenlijst gebogen. Het resultaat mag er zijn.
Van verschillende kanten krijgen we te horen dat wij
zo’n sterke lijst hebben. Een signaal waar ik
bijzonder trots op ben. Vooral de vele
nieuwe gezichten die we de afgelopen periode
mochten begroeten; Tim Eestermans, Roxanne
Pruijssers en Ellen Verhaard. Mensen die toch een
prominente plaats op onze lijst hebben gekregen en
die, naar ik hoop in de toekomst ook een voorname
rol binnen onze partij willen gaan spelen.
Tenslotte heeft de fractie zich bezig gehouden met
ons verkiezingsprogramma. Dat heeft geleid tot een
uitgebreid programma, waar de leden, jullie dus,
hun goedkeuring aan hebben gegeven.
Dan 2018. Het belooft een boeiend jaar te worden.
21 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Wordt de
inzet van onze fractie en onze wethouder beloond?
Wie zal het zeggen. Ik waag mij niet aan een
voorspelling. Een goede opkomst van onze
Drimmelense kiezers en wie weet een extra zeteltje
voor onze partij, dat zou toch een terechte beloning
zijn. Er is de afgelopen raadsperiode veel bereikt, en
onze partij heeft de afgelopen 12 jaar een grote
bijdrage geleverd aan de gezonde, welvarende ,
groen-blauwe gemeente Drimmelen.
Tenslotte wens ik al onze leden een heel gezond en
mooi 2018 toe. Ik hoop jullie op 5 januari in
Drimmelen de hand te kunnen schudden.
Voorzitter
Ricus Tiekstra
Voorzitter

Nieuws van de campagnecommissie
De Campagnecommissie is druk in de weer geweest
met de bezoeken aan al onze kernen. De bezoeken
zijn als zeer positief ervaren en daarom zullen we
hier zeker mee door gaan.
Verder zijn we druk bezig met alle voorbereidingen
voor de posters en de andere zaken die geregeld
moeten worden voor 21 maart. Hebben jullie leuke
ideeën dan horen wij dat graag. Ook voor de give-aways zoeken we nog leuke ideeën.
Er staan veel debatten op het programma. Het zou
fijn zijn als jullie als leden aanwezig kunnen zijn bij
een of meerdere debatten om de fractie te
supporten. Hierover volgt later nog een mail. Ook
gaan we op pad op 17 maart, de laatste zaterdag
voor de verkiezingen in maart. We hopen dat jullie
als leden actief mee willen doen in de maand maart.
Jullie kunnen je aanmelden bij een van de leden de
campagnecommissie of via
campagnecommissie@groendrimmelen.nl of
info@groendrimmelen.nl .
Het is de bedoeling om de komende maanden
speciale campagne nieuwsbrieven te maken zodat
jullie, onze leden, op de hoogte zijn van alle
activiteiten en waar jullie kunnen aansluiten bij deze
activiteiten .
Met vriendelijke groet,
Anita van Gennip
Mede namens Robert van de Corput, Gerry Jansen,
Dim Jansen, Hans Kuijpers en Marieke van Aard
Interessante linken en ingekomen post/mail
Hebben jullie interessante linken mail ze naar
info@groendrimmelen.nl

LINK naar de nieuwsbrief van de windvogel (een van
onze donaties)
http://www.windvogel.nl/wpcontent/uploads/2008/11/Windvaan-december-2017.pdf
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: 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
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Vergaderschema raad 2018
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. 05-012018
Do. 11-012018
Do. 18-012018
Februari:

Nieuwjaarsbijeenkomst Groen Drimmelen (VP/D66) Lokatie volgt

Do. 01-022018
Do. 08-022018
Do. 22-022018
Maart:

RAADSVERGADERING

Do. 08-032018

RAADSVERGADERING

Informatieronde
Opinieronde

Informatieronde
Opinieronde
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Secretariaat:
Guus Neefs
Iepenlaan 4
4921DR Made
0162 686369
guus.neefs@groendrimmelen.nl
info@groendrimmelen.nl

Aan : Leden Groen Drimmelen
Betreft : uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Beste leden,
Het bestuur van Groen Drimmelen nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.
Een mooie gelegenheid om samen terug te kijken en nog eens bij te praten over wat de moeite
waard was in 2017.
Belangrijker nog is het vooruit blikken naar wat 2018 in petto heeft.
Tevens een goed moment om inspiratie op te doen en de teamspirit aan te wakkeren richting de
verkiezingen.
Maar vooral ook om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer en het glas te heffen op een
voorspoedig 2018.
U bent meer dan welkom op vrijdag 5 januari om 20.00 uur in:

“Ons Dorpshuys”, ’t Fort 1, 4924 ER Drimmelen
Uiteraard zijn belangstellenden die GD een warm hart toedragen en aspirant leden ook van
harte welkom.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten. Ik zou zeggen;

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Guus Neefs (secretaris)

