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VAN HET BESTUUR
Aan:

DIFTARSYSTEEM
BENT U ER TEVREDEN OVER?

Leden en belangstellenden

Graag nodigen wij je/jullie uit voor de komende
LEDENVERGADERING op
donderdag 25
september 2003
AANVANG: 20.30 UUR
PLAATS: Café-Restaurant “De Gouden
Leeuw” in Terheijden
Naast het afhandelen van de gebruikelijke agenda
punten, praten we met de heren Braat (gemeente)
en de wijkagent de heer Vissers en wellicht ook
zijn collega de heer van Tricht . Wij willen met hen
discussieren over:
Hoe zijn hun en onze ervaringen met het
wijkbestuur? Werpt het vruchten af? Welke?
Inzicht in elkaars problematiek, hoe te verbeteren?
Waar wordt in onze ogen niets of te weinig aan
gedaan? Enz. enz.
LEUK ALS U KOMT, MAAR OOK ZINVOL
Verhinderd? Geef het door aan Joke Haaze Tel.
076-593 3822 of mail dit aan het E-mail adres van
Groen Drimmelen

DE BIESBOSCH IN MET DE FLUISTERBOOT
Een aantal jaren terug hebben we ter
verbroedering van toen nog de VP en D66 een
prachtige tocht door de Biesbosch gemaakt met de
fluisterboot. Iedereen was destijds enthousiast.
Vandaar dat een herhaling al langere tijd in het vat
zat. Nu is het moment daar. 20 september om
14.00 uur vaart de fluisterboot weg uit de
jachthaven Vissershang in Hank. Het is een vaar/wandeltocht van ongeveer 2,5 uur. Er kunnen
maximaal 40 personen mee. Je kunt je aanmelden
door met Ricus Tiekstra te bellen (0162-684498) of
te mailen: h.dtiekstra@freeler.nl
Wees er snel bij want voor dit uitstapje geldt: wie
het eerst komt, die het eerst maalt.

Aan het eind van dit jaar vindt er een evaluatie
plaats in de gemeenteraad van de ervaringen tot
dan toe met het nieuwe systeem ophalen huisvuil
en groenafval via het zogenaamde diftarsysteem.
Volgens de gemeente loopt het goed, de grijze bak
b.v. wordt gemiddeld 1 x per maand aangeboden,
hetgeen overeen komt met de verwachting.
Ons bereiken allerlei geluiden van zeer tevreden
tot ontevreden. Om maar iets te noemen:
Het aantal malen dat de grijze bak
aangeboden moet worden zou groter zijn dan
de gemeente aangeeft.
- De groene container „s zomers wekelijks
buiten zetten wordt veel te duur, bak is dan
maar half vol, om stinken te voorkomen, wordt
groen afval in de grijze bak gedeponeerd.
Milieubewuste mensen die daar moeite mee
hebben, zouden graag 1 of 2 groene bakken
van 40 liter willen hebben, ervaring leert dat zij
daar genoeg aan hebben.
- De bakken worden niet altijd op de
aangegeven dag opgehaald.
- De bakken worden slordig teruggezet,
waardoor de trottoirs “verstopt” raken.
- Er wordt nog steeds vuilnis in zakken of los bij
de containers gezet, dat vervolgens (terecht)
niet meegenomen wordt, geeft veel troep op
straat.
- Er zijn huishoudens die niets aanbieden en
hun huisvuil meenemen naar ………… of
wellicht dumpen in…………., wat doet de
gemeente daar aan?
De fractie zou erg blij zijn om jouw/jullie ervaringen
te vernemen, goed of slecht en in het laatste
geval: wat gaat er niet goed en misschien heb
je/hebben jullie ideeën hoe het beter kan.
Stuur s.v.p. je reactie naar:
Cor van Meel, fractiesecretariaat, Ganzenhof 5,
4921WB Made of naar het e-mailadres van de
fractie : groendrimmelen@eudoramail.com.

DRIMMELS LAGERHUIS BELOOFT
SPEKTAKEL TE WORDEN

*Vertrek per fiets vanaf gemeentehuis Made om
12.15 uur ( verzamelen om 12.00 uur)
*Verzamelen in Hank bij paviljoen Weterings om
13.15 uur ( voor mensen die op eigen gelegenheid
gaan)

Op vrijdagavond 3 oktober zal in
gemeenschapshuis "Den Domp" in Lage Zwaluwe
het "Drimmels Lagerhuis" plaatsvinden. De
organisator (politieke partij GROEN DRIMMELEN)
zet hiermee een traditie voort, want in de
afgelopen jaren werd dit spektakel reeds diverse
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malen succesvol opgevoerd voor volle zalen in
Terheijden en Made.
Er zal op 3 oktober door de zaal gediscussieerd
worden over een 4-tal stellingen, die uiteraard
betrekking hebben op het wel en wee binnen onze
gemeente. Dit gebeurt op de manier die we
kennen van het TV-programma Het Lagerhuis,
waarbij dus iedereen kort, krachtig en desnoods
luidkeels kan zeggen wat hij of zij er van vindt. In
een latere uitgave van 't Carillon komen wij op de
onderwerpen van de stellingen nog nader terug.
(Hooge)Zwaluwnaar Dik van Beest zal proberen
om de discussies niet uit de hand te laten lopen en
de zeer deskundige juryleden Perpetua van Oers
en Piet Marijnissen zullen daarna de in hun ogen
beste debater aanwijzen. Deze winnaar of
winnares gaat trouwens met een leuk prijsje naar
huis.

20 september ( zaterdag ) :
Biesboschtocht met de fluisterboot.
Locatie: jachthaven Vissershang in Hank
Aanvang: 14.00 uur
Aanmelden bij Ricus Tiekstra; bellen 0162684498 of mailen: h.dtiekstra@freeler.nl

Ongetwijfeld zal het discussiegedeelte niet alleen
leerzaam zijn, maar tevens voor veel vermaak
zorgen bij de discussiërenden en de rest van het
publiek en dit vermaak zal er ook zijn tijdens de
"wedstrijd" Hooge Zwaluwe - Lage Zwaluwe die op
deze avond plaatsvindt. Onder de bezielende
leiding van Bas van der Stelt zullen de Zwaluwse
schoolmeesters Koen Snaphaan (Lage) en Johan
Vos (Hooge) tijdens het spel "Kopspijkeren"
namelijk voor eens en voor altijd uitmaken in welke
van de twee dorpskernen het meeste intellect
schuilt.
3 oktober dus, in Den Domp, aanvang 20.00 uur,
entree en koffie gratis, een avond die u niet mag
missen. U bent dan ook van harte welkom !

3 oktober (vrijdag): DRIMMELS LAGERHUIS te
Lage Zwaluwe
Locatie : Zaal “Den Domp”te lage Zwaluwe
Aanvang : 20.00 uur

25 september(donderdag): Algemene
ledenvergadering. locatie: De Gouden Leeuw in
Terheijden, aanvang 20.00 uur
30 september ( dinsdag) :
steunfractie in het gemeentehuis. Aanvang 19.30
uur
2 oktober ( donderdag):
Raadsvergadering in het gemeentehuis. Aanvang:
19.30 uur

16 december: Algemene ledenvergadering in
“De Zonzeel” te Hooge Zwaluwe
GROEN DRIMMELEN OP INTERNET
Ook Groen Drimmelen heeft een eigen website,
waarop ook deze nieuwsbrief staat. Wil je
informatie over Groen Drimmelen of je ei kwijt dan
kun je surfen naar:
www.kijkopdrimmelen.nl/groendrimmelen
kijkopdrimmelen.nl is de informatie website van
onze gemeente. Ook Groen Drimmelen heeft
onder deze site haar eigen info-pagina‟s.

BELANGRIJKE DATA
15 september (maandag): vergadering
steunfractie in het gemeentehuis. Aanvang : 19.30
uur

Wil je reageren?
Het E-mail adres is :
groendrimmelen@eudoramail.com

16 september (dinsdag): commissie
grondgebiedszaken in het gemeentehuis.
Aanvang: 19.30 uur

Colofon:

17 september (woensdag): commissie
inwonerszaken in het gemeentehuis. Aanvang:
19.30 uur.

Redactie
Peter de Waard, Made
Tel: 0162-683862
Marcel Verlinde, Lage Zwaluwe
Tel:0168-484657

18 september (donderdag): Commissie
Algemeen Bestuur en Middelen in het
gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.

De volgende nieuwsbrief verschijnt december
Copy is van harte welkom.
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