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1. Realiseren van starterswoningen in de
prijsklasse van ca 100.000 - 150.000.

VAN HET BESTUUR

2. Ontwikkelen van beleid op het gebied van
toerisme en recreatie;
De verkiezingen zijn achter de rug. Achteraf gezien
zijn we tevreden en blij met de uitslag: 2 zetels. We
hebben vastgehouden wat we al hadden. In de
aardverschuiving die Harry Bakker teweeg bracht
is het politieke podium drastisch veranderd.
Volgens ons een positieve ontwikkeling die we
graag mee verder gestalte geven. De inwoners
hebben dus echt het laatste woord en hebben de
oude politiek een halt toe geroepen.
Maar ondanks onze tevredenheid met 2 zetels zit
er toch ook een onrustig gevoel. In Terheijden en
Wagenberg zijn we nog eens 500 stemmen
kwijtgeraakt. Terwijl we de laatste 2 verkiezingen al
dik hebben verloren in Terheijden. We hebben
daardoor de 2e zetel maar nipt binengehaald. Als
Gemeentebelangen 31 stemmen meer had
gehaald hadden wij maar 1 zetel gehad. Zo kort
lag het bij elkaar!
De komende 4 jaar zullen we moeten werken aan
een stevige basis vooral in Terheijden maar ook in
Zwaluwe. Dat is nodig om op termijn een rol van
betekenis te kunnen blijven spelen.
Ideeën en suggesties zijn welkom. Het bestuur en
de fractie gaan zich na de coalitieonderhandelingen beraden op de strategie voor de
komende 4 jaren. In een van de volgende
ledenvergaderingen gaan we daar zeker met alle
leden over praten.

3. Actief werken aan bestuurlijke vernieuwing met
als doel de dienstverlening aan de inwoners te
verbeteren, de bestuurlijke transparantie te
verbeteren en de betrokkenheid van de
inwoners te vergroten. ( actieve informatieplicht,
andere vergadervormen, invoeren
burgerinitiatief);
4. Intensiveren wijkgericht werken;
5. Het verkeersbesluit tot instellen van een 50 km
regime op de zogenaamde doorgaande wegen
niet doorvoeren;
6. Uitvoering van de WMO ( daaronder valt ook
ouderenbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid) onder
leiding van 1 wethouder;
7. Een duurzaam milieu beleid bevorderen door
zuinig energie gebruik, gebruik maken van
alternatieve energiebronnen, terugdringen
chemische onkruidbestrijding, luierinzameling,
etc.
8. Het grondbedrijf zien als algemene financier van
projecten. Winst- en verliesgevende projecten
moeten elkaar in evenwicht houden.
9. Beleid op gebied van gebouwen- en
wegenbeheer onder de loep nemen.
Geen “Moerdijkse Hoek” op ons grondgebied.

De uitslag van de verkiezing is als bijlage
toegevoegd.

VAN DE FRACTIE
Bestuur en fractie hebben bij de start van de
coalitie onderhandelingen de volgende 10
belangijke punten van Groen Drimmelen
ingebracht:

Wij hebben de intentie om een ALV bijeen te roepen
zodra duidelijk is hoe een nieuw college wordt
samengesteld. Dat geeft ons ook de gelegenheid
om samen met de leden de nieuwe politieke situatie
te bespreken en de verkiezingscampagne te
evalueren.
Het betekent wel dat zo’n bijeenkomst niet lang van
te voren kan worden aangekondigd. We zullen jullie
daarom per email bekendmaken waar en wanneer
de volgende ALV plaatsvindt. De niet-email bezitters
informeren we op een andere manier.
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