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Het rapport kan niet op dinsdag 13 januari
in de fractievergadering worden behandeld
vanwege het embargo.
15 januari ’s middags vindt de perscon-ferentie
plaats.
Op 15 januari om 17.00 uur is nu en
bijeenkomst voor de leden gepland in de
kantine van het gemeentehuis.

VAN HET BESTUUR
ALV 16-12 in Hooge Zwaluwe

Tijdens deze bijeenkomst zijn meerdere
onderwerpen aan de orde geweest. Maar 2
springen erboven uit. Natuurlijk het afscheid van
Joke als secretaris en de woningrel in Made.
Dit zien wij als de enige mogelijkheid om alle leden
Het afscheid van Joke is op deze avond officieel
toch hun inbreng te kunnen laten leveren. In onze
geworden maar in de afgelopen periode heeft het
reactie zal openheid de boventoon voeren. Dat is
afscheid nemen in stappen plaatsgevonden.
ons uitgangspunt bij de verdere te lopen procedure
Interviews in het Carillon en De Stem en de
en de inhoudelijke reactie.
uitzending op de lokale omroep maakten daar
Iedereen die in de gelegenheid is om de perscononderdeel van uit. Als klap op de vuurpijl is Joke
ferentie bij te wonen, adviseren wij om dat ook
deze avond benoemd tot erelid van Groen
echt te doen. Op 27 januari vindt weer een ALV
Drimmelen. Daarmee is zij het eerste lid van
plaats. De woningrel staat dan op de agenda.
onze vereniging die deze titel
mag voeren. Als beloning
Belangrijke data
Nieuwe website
bepaalt Joke volgend jaar
welke goede doelen op een
Vrijdag 9-1 20.30 uur
In het bestuur wordt op dit moment
bijdrage van Groen
Nieuwjaarsreceptie, Harmonie
driftig gewerkt aan een eigen
Drimmelen mogen rekenen.
Terheijden
website voor Groen Drimmelen. Dat
In haar dankwoord liet ze op
Donderdag 15-1 17.00 uur
vereist specifieke kennis en
de haar kenmerkende wijze
Rapport woningrel, kantine
uiteraard tijd. Extra ondersteuning
horen dat ze nu geen
gemeentehuis
kunnen we goed gebruiken. Heb jij
secretaris meer is maar dat
Dinsdag 27-1 19.30 uur
ze de club wel kritisch blijft
kennis van het opzetten en
ALV, Nicortiny Wagenberg
volgen. En zo kennen we
onderhouden van websites? Neem
Onderwerpen o.a.:
haar: altijd betrokken.
dan even contact op met Hans
Woningrel en Biesbosch Marina

Kuijpers via email

Over de woningrel is ook
jbm.kuijpers@zonnet.nl of bel naar
stevig gesproken. De
0162-686541
algemene teneur was dat we ons als partij niet
genoeg hebben laten horen. De openheid waar
Zwerfvuilactie op 20 maart
wij voor staan is onvoldoende uit de verf
“Geen woorden maar daden” zoals voor een
gekomen. Soms leek het wel of we onderdeel
voetbalclub uit Rotterdam wel eens wordt
vormden van de achterkamertjespolitiek.
Verwachte eindtijd : 16.30 uur
gezongen. Dat geldt ook voor ons ten aanzien van
Met de behandeling van het rapport in de raad op
de zwerfvuilactie. Als groene partij is de
15 januari hebben we mogelijkheden om onze
Zorg
dat
je
op
tijd
bent
zwerfvuilactie
binnen onze gemeente een
standpunten krachtig naar voren te brengen. Van
uitgelezen kans om onszelf te profileren.
de gelegenheid moeten we zeker gebruik maken.
Meld je aan bij Ricus Tiekstra via email
De leden willen daarbij graag vooraf hun inbreng
h.dtiekstra@tiscali.nl of bel naar 0162-684498
kunnen leveren.
Iedereen die zich aanmeldt trekt die dag een Tshirt of bodywarmer aan van Groen Drimmelen.
Woningrel in Made
Ons doel is om met minimaal 4 ploegen van 5
mensen deel te nemen. Op deze manier zijn wij
Op 15 januari wordt een persconferentie gegeven
goed zichtbaar en krijgen we de publiciteit in de
over het rapport dat de heer Van Gameren op dit
plaatselijke media. Bovendien wordt het nuttige
moment opstelt.
met het aangename gecombineerd. Heerlijk een
Op de laatste ALV hebben we afgesproken dat we
dag buiten met op tijd een bak koffie en wat te
ons standpunt degelijk moeten voorbereiden. Nu
eten. Doe mee en geef je nu op bij Ricus!!
we de zaken op een rij hebben gezet komen tot
de volgende opzet daarvoor:
Alle raadsleden krijgen maandag 12 januari
het rapport onder embargo beschikbaar.
Federatie VP en D'66
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