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VAN DE FRACTIE

Kort verslag ALV 19 april 2005 in
de Zonzeel in Hooge Zwaluwe

30/50 km – Snelheid gaat voor
veiligheid (volgens de coalitie)

Zo’n 15 leden waren aanwezig bij deze
vergadering. Onder hen 2 nieuwe leden, Carel
Rademakers uit Made en Nico Vermeulen uit
Terheijden. Heren van harte welkom bij Groen
Drimmelen. Beiden zijn geen onbekenden in hun
woonplaats door hun actieve rol in het
verenigingsleven.
Leon Schelfhout is benoemd tot waarnemend
secretaris. Hans Kuijpers neemt de voorzittershamer als waarnemer over van Ad van Oosterhout.
Ad hield zelf een mooi afscheidswoord waarin hij
zijn actieve loopbaan in de gemeentepolitiek met
de bijbehorende ontwikkelingen gloedvol toelichtte.
De schrijvers van het boekje 40 jaar politiek in
Terheijden hebben hem daar zeker bij
geïnspireerd.

Fietstocht in
Terheijden verplaatst
naar 24 juni!!!

Helaas was het coalitieblok te sterk bij deze zaak
die velen bezighield. Harry Bakker, het CDA en
Groen Drimmelen hebben ruim voldoende
argumenten aangedragen maar deze strandden in
de onverzettelijkheid van de coalitie. In de pittige
discussies die plaatsvonden hebben we geen
argumenten bij de coalitie kunnen ontdekken om
dit besluit te rechtvaardigen.

Plannen Oranjeplein in Terheijden
In de commissievergadering Inwonerszaken van
10 mei zijn de plannen voor het Oranjeplein
gepresenteerd. 24 mei is er een informatieavond
gepland in de Cour. De fractievergadering vervalt
daardoor. De plannen zijn vanaf nu ook te bekijken
in het gemeentehuis en de bibliotheek in
Terheijden. Vooral aan onze Terheijdense leden
vragen we om ons te voeden met opmerkingen en
ideën over dit plan.

Belangrijke data

Zaterdag 16 april is de fietstocht
Fietstocht
letterlijk en figuurlijk in het water
Vrijdag 24 juni 2005
gevallen. Op het laatste moment
Vertrek 19.30 uur
heeft Elly geprobeerd alle
deelnemers af te bellen
Bij Ons Thuis in Terheijden
vanwege het slechte weer. Toch
stonden er enkele mensen aan
de startstreep. En ondanks de
slechte bui van de weergoden
hebben zij een fantastische rit
gereden.
Dat willen wij niemand onthouden. Vandaar dat we
op vrijdagavond 24 juni nogmaals het startsein
geven voor deze prachtige fietspuzzeltocht.
We vertrekken om 19.30 uur.
Net als bij de eerste poging vragen wij je aan te
melden bij Elly Prinse.: 076- 5935715 of mail haar
met hoevelen je deelneemt : eprinse@stavoor.nl

Interessante links
Ben je geïnteresseerd in bepaalde
politieke onderwerpen of in de
achtergronden van het raadswerk?
We hebben een aantal interessante
links voor je verzameld. Neem
eens een kijkje.
www.groendrimmelen.nl
www.drimmelen.nl
www.raadslid.nu
www.overheid.nl
www.vernieuwingsimpuls.nl
www.vng.nl
www.referendumwijzer.nl
www.politiek.pagina.nl
www.overheidslinks.nl

Neem gerust familie, vrienden, buren of
kennissen mee. We hebben bijna de langste dag
van het jaar uitgekozen dus iedereen heeft de
kans om ruim voor het donker binnen te zijn.

Federatie VP en D'66

pag. 1/1

