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Verkiezingen 2006

Plannen Oranjeplein in Terheijden

DINSDAG 7 maart 2006 staan de volgende
gemeenteraadsverkiezingen gepland. We hebben
nog een half jaar om ons voor te bereiden en te
profileren voor deze belangrijke dag. Inmiddels zijn
de verkiezingscommissie en de
programmacommissie aan de slag gegaan. De
campagnecommissie wordt binnenkort
samengesteld.

Inmiddels hebben de bewoners rondom het
Oranjeplein een eigen plan opgesteld. Zij denken
constructief mee omdat een nieuwe school en bieb
zeer welkom zijn. Wel willen zij een oplossing voor
de in hun ogen te hoge bouw en de
parkeerproblematiek.
In juli hebben de bewoners hun plannen op locatie
gepresenteerd aan de “volksvertegenwoordigers”.
Elly en Jürgen waren daar bij aanwezig.

Binnenkort kan iedereen een brief in de bus
verwachten voor de kandidaatstelling. Op 3
november is een ALV gepland waar we onze
lijsttrekker zullen kiezen en de lijst verder wordt
samengesteld. De procedure tref je aan bij het
kandidaatstellingsfomrulier.

Het plan van de bewoners moet serieus beoordeeld
worden. Als daar meer tijd voor nodig is vinden wij
dat die genomen moet worden. We laten ons niet
opjagen door procedures. Inspraak gaat voor!

De programmacommissie is een eerste keer bij
elkaar geweest. Deze club zoekt naar een manier
om de uitgangspunten en standpunten krachtiger
en meer toegankelijk voor het voetlicht te brengen
dan met een uitgebreid programma van 50
bladzijden.

Interessante links

Fietstocht Terheijden
eindigt in grote
teleurstelling
Slechts 4 personen zijn komen
opdagen om de fietstocht op
vrijdagavond 24 juni te fietsen.
Daarvan was er géén één van
Groen Drimmelen. Elly Prinse
voelde zich aardig in de steek
gelaten door haar
partijgenoten!!! .

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
Belangrijke data
www.vernieuwingsimpuls.nl
www.vng.nl
www.referendumwijzer.nl
ALV
www.politiek.pagina.nl
3 november 2005
www.overheidslinks.nl
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