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VAN DE FRACTIE

VAN HET BESTUUR

DINSDAG 7 maart 2006 staan de volgende
gemeenteraadsverkiezingen gepland. De
verkiezingscommissie en de programmacommissie
hebben hun werk afgerond. Op het moment wordt
er veel tijd gestoken in de campagne.
Programmacommissie
Tot nu toe hebben we geen reactie gekregen op
het concept-programma. Inmiddels zijn we gestart
met de samenstelling van onze verkiezingskrant.
Campagnecommissie
We hebben weer stappen kunnen maken in de
concretisering van de campagne Een aantal data
staat nu definitief vast.
14-1 Schouwdag in Wagenberg en Terheijden
28-1 Schouwdag in Hooge en Lage Zwaluwe.
4-2 Verspreiding verkiezingskrant
11-2 Schouwdag Made en Drimmelen
21-2 Markt in Terheijden
22-2 markt in Made
23-2 markt in Lage Zwaluwe
We zijn inmiddels gestart met een artikelenreeks in
het Carillon.
Tijdens de ALV zullen we jullie verder bijpraten
over de campagne.
We kunnen zeker nog
hulp gebruiken. Als je
hand en spandiensten
wilt verrichten meld je
dan aan bij Hans
Kuijpers.
Jbm.kuijpers@zonnet.nl
of 0162-686541

Ook in de raadszaal is de verkiezingskoorts
losgebarsten. Het CDA komt plotseling met
voorstellen om de toewijzing van huizen aan te
pakken. Normaal gesproken leg je zo’n opdracht
neer bij het college. Het CDA echter had zelf een
compleet voorstel uitgewerkt.
Het CAB komt uit het niets met korte termijn
voorstellen om hoogbouw op het Burg. Smitsplein in
Made te voorkomen. Oplossing is de tekorten af te
dekken met de inkomsten uit een ander project.
Volgens ons was dat de partij die al vooraf instemde
met plan B bij het Oranjeplein in Terheijden. Ofwel
ze hadden absoluut geen oog voor de bezwaren van
de buurt. Meet deze partij met 2 maten?

De bewoners zijn duidelijk ontevreden over Plan X.
Kern van hun bezwaren is dat de buurt alleen moet
opdraaien voor de bouw van een nieuwe school,
bibliotheek, een ruimte voor de SLOD en een
nieuwe gymzaal. Dat vraagt meer huizen dan de
buurt aan kan. De gemeente is doof voor de
argumenten van de buurt.
Ook aan het Smitsplein hebben omwonenden
problemen met de voorgenomen bouwwerken. De
hoogte van de gebouwen passen niet bij het dorpse
karakter van Made.

Hetzelfde zien we gebeuren in Helkant. Op 20
december zijn we bij de bewoners op
bezoek geweest. Zij hebben goed
onderbouwd waarom volgens hen een
varkenshouderij niet meer zou moeten
uitbreiden. Alle bezwaarschriften zijn
ALV
zonder fatsoenlijke uitleg van tafel
Dinsdag 24 januari 2006
geveegd. De fractie zoekt naar
De Zonzeel in Hooge Zwaluwe
mogelijkheden om de bewoners te
ondersteunen in hun protest.
Aanvang 20.00 uur

Jubileumboek over de
VP
Dinsdag 7 maart 2006
In januari komt er een
Binnenkort gaan we op bezoek bij deze 2
Verkiezingen
bijzonder boekje uit van
straten omdat zij problemen hebben in de
Heemkundekring De
samenwerking met de gemeente. Het
Vlasselt. Onderwerp is
wijkgericht werken loopt daar niet zoals het
de 40-jarige historie van de VP. De uitreiking van
zou moeten lopen.
het eerste exemplaar zal niet zonder aandacht
voorbijgaan.

Federatie VP en D'66
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