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worden. Maar de coalitiepartijen wilden weer niet
praten. Discussiemijdend gedrag!

ACTIVITEIT
Op zaterdag 7 september zal er een
ledenbindingsdag worden georganiseerd waarbij
we al fietsend een AGRI-route zullen afleggen en
onderweg , als het mogelijk is , een stuk of 5
bedrijven zullen bezoeken.
Uiteraard wordt er een leuke route in elkaar gezet,
dus zeker een reden om mee te fietsen.
START: Wagenberg, sportkantine VCW
AANVANG VERTREK: 13.30 uur

Het is niet te hopen dat dit een voorbode is van
hoe de coalitiepartijen denken te gaan opereren de
komende jaren. Wij, als gemeenteraadsfractie van
Groen Drimmelen, zullen in ieder geval daar niet
aan mee doen. Wij zullen, waar mogelijk, de
discussie zoeken en aangaan.
Tot 15 augustus zal het i.v.m. de vakantie zeer
rustig zijn. Vanaf deze datum gaan we er met z’n
allen weer hard tegenaan. Op donderdag 5
september zal het debat plaatsvinden over het
coalitieakkoord en de financiële positie van onze
gemeente. Wij zijn er klaar voor!!!
Marijke Vos
Fractievoorzitter

BERICHT VAN DE FRACTIE
De eerste drie maanden in de oppositie.
We hadden, na bekomen te zijn van het verlies op
6 maart, als fractie één ding voor ogen: goede
oppositie voeren. Niet op personen, niet tegen om
tegen te zijn, maar oppositie voeren op basis van
argumenten.
Tot nu toe hebben we weinig kansen gekregen of
kunnen pakken. Tijdens de eerste vergadering op
25 april steunden we voluit de door het CDA
ingediende motie tegen het boren in de Biesbos.
De huidige coalitie, bij monde van Arthur Smits,
wilden hierover niet praten, laat staan stemmen, en
veegde de motie van tafel via een zogenaamd
ordevoorstel. Discussiemijdend gedrag!
Op 16 mei stond het coalitieakkoord op de agenda.
Hoewel er geen spectaculaire zaken instonden,
wilden wij, als Groen Drimmelen, op een aantal
punten ( waaronder het Puzzelbad) verduidelijking
vragen en onze mening/visie geven.
We hadden ons goed voorbereid op het debat,
maar wat gebeurde er:
Dit punt werd van de agenda gehaald, omdat eerst
de financiele positie van de gemeente duidelijk
moest worden. Tegen het laatste hadden wij geen
bezwaar, sterker nog, wij hebben de motie van de
VVD in deze ondersteund. Wij waren en zijn echter
van mening dat over de inhoud van het
coalitieakkoord goed gedebatteerd had kunnen

LEDENVERGADERING
Op 25 september zal er een ALV worden
gehouden ( Algemene Leden Vergadering)
Zet deze datum vast in je agenda.
Deze vergadering wordt gehouden in Partycentrum
’t Trefpunt, Raadhuisplein in Made tel: 0162684000.
Nader bericht met de agenda volgt in de volgende
nieuwsbrief.

BERICHT VAN DE FRACTIE
Groen Drimmelen en het Puzzelbad in
Terheijden.
In 1997 is door de gemeenteraad de beslissing
genomen het Puzzelbad in Terheijden nog 5 jaar
open te houden. Thans is er een “toekomstvisie”
in voorbereiding waarbij als uitgangspunt geldt om
beide zwembaden open te houden. De fractie van
Groen Drimmelen vindt het dan ook ongehoord dat
de discussie over de zwembaden weer voor een
half jaar wordt uitgesteld ;
terwijl het voorstel van Sportfondsen al enkele
maanden bij het College ligt.
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Uitspraken van de nieuwe coalitie hebben in
Terheijden weer veel onrust veroorzaakt over het
wel of niet open blijven van het Puzzelbad …. en
terecht !!
Onze partij is nog steeds van mening dat het
Puzzelbad in Terhijden in een grote behoefte
voorziet ; het bad is een echt familiebad , waarin
gezinnen met kinderen naar hartelust gebruik van
maken. Daarnaast heeft het bad een sociale
functie voor de Terheijdense jeugd , hetgeen
een belangrijke rol speelt in het locaal jeugdbeleid.
Groen Drimmelen vindt dan ook dat het huidige
College snel actie moet ondernemen daar in 2003
de ontheffing van de Provincie ten aanzien van de
milieueisen voor het bad ten einde loopt en er dus
dit jaar beslissingen genomen moeten worden.
Onze fractie zal er alles aan doen om het
Puzzelbad open te houden en heeft daar ook geld
voor over ; leefbaarheid en het welzijn van de
mensen in de dorpen heeft bij ons een hoge
prioriteit.

SAMENSTELLING RAADSCOMMISSIES:
Wat betekenen de afkortingen ???
G.G.Z betekent Grond Gebied Zaken
I.Z. betekent Inwonerszaken
A.B.M. Algemeen Bestuur en Middelen

G.G.Z.
I.Z.
A.B.M.

raadslid

niet-raadslid

Marijke Vos
Cor van Meel
Elly Prinse

Marcel Verlinde
Leon Schelfhout
Peter 's-Gravendijk

verv.raadslid verv. niet-raadslid
Elly Prinse
Marijke Vos
Cor van Meel

Domien v.d. Berg
Roel d'Hooghe
Marcel Verlinde

BELANGRIJKE DATA
De fractie van Groen Drimmelen,
15 augustus (donderdag):
steunfractievergadering in het gemeentehuis.
Aanvang 19.30 uur.

Cor van Meel.

20 augustus (dinsdag): vergadering commissie
GGZ in het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur.
21 augustus ( woensdag): vergadering
commissie Inwonerszaken in het gemeentehuis.
Aanvang 19.30 uur.

BESTUURSSAMENSTELLING:
De verdeling van de taken binnen het bestuur zijn
als volgt:

22 augustus (donderdag): vergadering
commissie Algemeen Bestuur en Middelen in het
gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur.

Ad van Oosterhout:
Joke Haaze:
Dik van Beest:

29 augustus (donderdag): fractievergadering in
het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur.

Ricus Tiekstra:
Peter ’s-Gravendijk
Marcel Verlinde:

voorzitter
secretaris
penningmeester en
Notulist ALV
vice-voorzitter en PR
PR
Nieuwsbrief

5 september ( donderdag): raadsvergadering in
het gemeentehuis . Aanvang 19.30 uur
7 september (zaterdag) > activiteit > fietstocht
25 september Algemene Ledenvergadering

Federatie VP en D'66

pag. 2/3

NIEUWSBRIEF
Nummer 12, juli 2002

______________________________________
www.kijkopdrimmelen.nl/groendrimmelen
vervolg data:
do 12 september: steunfractie
di 17 september: cie GGZ
wo 18 september: cie IZ
do 19 september: cie AB&M
do 26 september: fractie
do 3 oktober: raad

kijkopdrimmelen.nl is de informatie website van
onze gemeente. Ook Groen Drimmelen heeft
onder deze site haar eigen info-pagina’s.

Data om vast in je agenda te zetten, in de
volgende nieuwsbrief staat het wat uitgebreider.

Wil je reageren?
Buiten de normale telefoonnummers en de
postbus, kun je nu ook reageren via ons e-mail
adres. Dit kan rechtstreeks of via een koppeling
vanaf de website.

BESLUIT VAN LEDENVERGADERING
Het E-mail adres is :
Op de laatst gehouden ledenvergadering zijn de
volgende donaties vastgesteld aan goede doelen:
Marijke den Ridder (projekt India)
Vluchtelingenwerk Drimmelen
Het Fazantennest Made
Amnesty International

€ 125.€ 125,€ 125.€ 125.-

groendrimmelen@eudoramail.com
Groen Drimmelen:
Bereikbaar en transparant
Colofon:

“GROENE KRANTJE”
Onder ons zijn er vast nog wel leden die zich dit
krantje kunnen herinneren. Tijdens de laatste
ledenvergadering is voorgesteld dit krantje weer uit
te geven. Het bestuur vindt dit een goed idee. Ben
je het daar mee eens of heb je een andere mening
of een ander idee , laat van je horen , kan ook via
e-mail.

Redactie
Peter de Waard, Made
Tel: 0162-683862
Marcel Verlinde, Lage Zwaluwe
Tel:0168-484657
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin
september. Kopy is van harte welkom.
Uiteraard een ieder een goede vakantie
toegewenst.

e-mail adres.
Heb je een e-mail adres en heb je er geen
bezwaar tegen e-mail te ontvangen stuur een
mailtje naar ons e-mail adres.
groendrimmelen@eudoramail.com

GROEN DRIMMELEN OP INTERNET
Ook Groen Drimmelen heeft een eigen website.
Wil je informatie over Groen Drimmelen of je ei
kwijt dan kun je surfen naar:
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