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Lager huis. In ieder geval gaan we het onderdeel
Kopspijkers vervangen of anders opzetten.

VAN HET BESTUUR
ALV 22 februari 2005 in de
Mayboom in Made

VAN DE FRACTIE

Het afgelopen jaar is veel gebeurd in politiek
Drimmelen. De manier waarop bestuur, fractie en
leden daarmee zijn omgegaan heeft bij een aantal
leden pijn gedaan. Er zijn meerdere opzeggingen
binnengekomen. Eén bestuurslid, Ricus Tiekstra,
is gestopt. 3 andere bestuursleden, Dik van Beest,
Ad van Oosterhout en Jan van Vliet stoppen er
mee. 3 prominente leden die gevraagd zijn om
deel te nemen in de verkiezingscommissie hebben
aangegeven geen interesse te hebben. Er bestaat
nauwelijks interesse om op een verkiesbare plaats
te staan bij de komende raadsverkiezingen. De
voor Groen Drimmelen zo kenmerkende bezieling
ontbreekt op dit moment volledig. Kortom het
rommelt in onze partij en niet zo’n beetje ook!
Hoe komen we uit deze impasse? Dat zal het
leidend thema zijn voor de volgende
ledenvergadering. Iedereen met een Groen
Drimmelen hart MOET daar aanwezig zijn. Dus
zet die datum nu in je agenda!

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur heeft besloten dit
jaar geen nieuwjaarsreceptie te
organiseren. Daar zijn
meerdere redenen voor. De
lage opkomst in de afgelopen
jaren is een belangrijke maar
ook het feit dat een goede
datum nauwelijks is in te
plannen, telt mee.

Het Lagerhuis

2880 varkens in Hooge Zwaluwe hebben de hele
gemeente op stelten gezet. Niemand maar dan ook
niemand (uitgezonderd boer Rasenberg) wil zo’n
grote varkensstal in de Zonzeelse polder. De
gemeente heeft inderdaad een fout gemaakt. De
bestemmingsplannen vertoonden daar een witte
vlek. Met man en macht wordt nu gewerkt aan
mogelijkheden om die grote varkensstal in dat
prachtige poldergebied te verhinderen. Alle
partijen, alle gemeenteambtenaren, het voltallige
college maar ook aktiegroepen en belangenverenigingen zetten zich in om dat ene doel te
bereiken: Geen megastal in de Zonzeelse polder.
Wij kunnen geen garantie geven maar met zoveel
inzet van zoveel mensen moet het tij gekeerd
kunnen worden.

VAN HET BESTUUR en FRACTIE
Wij wensen iedereen goede feestdagen en een
gezond, uitdagend en inspirerend 2005

Belangrijke data

ALV
Dinsdag 22 februari 2005,
20.00 uur
Mayboom Made

Fietstocht
Zaterdag 16 april 2005
’s middags
(meer info volgt nog)

De Lagerhuizen die we tot nu
toe hebben georganiseerd
waren succesvol. Helaas was
de laatste in Terheijden minder
succesvol. Is de formule
uitgewerkt? Hebben we te weinig publiciteit
vooraf gemaakt? We denken dat de formule nog
steeds succesvol kan zijn. In de aanloop naar de
verkiezingen organiseren we in Made nog een
Federatie VP en D'66
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