NIEUWSBRIEF
Nummer 24, April 2005
_____________________________________________________________
over te maken naar rekeningnummer
13.15.76.402 tnv van Groen Drimmelen.

VAN HET BESTUUR
ALV 19 april 2005 in de Zonzeel in
Hooge Zwaluwe
22 februari hebben we een positieve en
uitgebreide discussie gevoerd met 20 betrokken
leden. In de komende ALV staan we onder andere
stil bij de discussie en de afspraken die we op die
bewuste avond hebben gemaakt.
Daarnaast zullen we de verkiezingen van volgend
jaar moeten vormgeven.
Een derde punt is de samenstelling van het
bestuur. Leon Schelfhout heeft aangegeven op
interim basis de secretarisrol voor zijn rekening te
nemen. Hans Kuijpers wil op dezelfde basis de
voorzittershamer overnemen van Ad van
Oosterhout. Andere kandidaten kunnen zich
melden bij Ad.
De vergadering begint zoals gewoonlijk om 20.00
uur.

Fietstocht in
Terheijden

VAN DE FRACTIE
30/50 km – Veiligheid gaat voor
snelheid

Op dit moment speelt het terugdraaien van 30 km
naar 50 km op de doorgaande routes. Vooral in
Hooge Zwaluwe leeft dit onderwerp enorm. Maar
het raadsbesluit geldt evengoed voor Wagenberg
en Terheijden.
Groen Drimmelen is mordicus tegen het
terugbrengen van de snelheid naar 50 km.
Veiligheid gaat voor snelheid daar gaat het ons
om. Daarnaast vinden we het niet acceptabel dat
nu voorgesteld wordt het geld te pakken uit het
GVVP. Met veiligheidsgeld gaan we de situatie
onveiliger maken! Ten derde is het niet
verkoopbaar dat we geld gaan uitgeven aan iets
dat op geen enkel vlak een reële verbetering is
voor wie dan ook. En dat in het licht geplaatst van
de enorme bezuinigingen die de afgelopen 3 jaar
zijn doorgevoerd. Nergens is geld voor beschikbaar
maar wel voor een
aanpassing die geen
Belangrijke data
aanwijsbare verbetering
inhoudt.
Dat wordt onze insteek in
de komende
ALV
raadsvergadering.

Zaterdag 16 april organiseren
Elly Prinse en Ton Houben een
fietspuzzeltocht door de
Dinsdag 19 april 2005,
prachtige omgeving van
Terheijden. Stap met familie of
20.00 uur
vrienden op de fiets en zorg dat
Moerdijkse Hoek –
Zonzeel Hooge Zwaluwe
je om 14.00 uur aan de start
Nut en noodzaak
staat bij Café Ons Thuis. De
niet aangetoond
verwachting is dat de tocht tot
Fietstocht
uiterlijk 5 uur duurt. Maar dat
Het nut en de noodzaak
hangt ook een beetje van je
Zaterdag 16 april 2005
van een dergelijk groot
kennisvan het Terheijdense af.
Vertrek 14.00 uur
industrieterrein is voor
Al met al rekenen we op een
Groen Drimmelen nog lang
Bij
Ons
Thuis
in
Terheijden
leerzame en gezellige middag
niet aangetoond. Het
voor groot, klein, jong en oud.
overschrijden van de A16
Om verrassingen te voorkomen
is voor ons op deze wijze
weten we graag of je deelneemt.
niet acceptabel. Wij hebben
Meld je even aan bij Elly Prinse :
het gevoel dat we op de
076- 5935715 of mail haar met
laatste wagon van een rijdende
hoevelen je deelneemt : eprinse@stavoor.nl
trein moeten springen. Groen Drimmelen eist
daarom fatsoenlijke inspraakprocedures voor onze
gemeente.

Contributie
Ook dit jaar wordt de contributie niet verhoogd.
Wij vragen iedereen om de € 7,- per lid weer

Federatie VP en D'66
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