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BESTUUR VERNIEUWD?

gevonden. Twee nieuwelingen die zich in
behoorlijke korte tijd de „mores‟ van de lokale
politieke arena eigen hebben weten te maken. Ze
worden alom gewaardeerd voor hun inzet en hun
opstelling binnen de raad en de coalitie.
Constructief waar het kan en kritisch waar het
moet.
Naast de vele vergaderingen in het gemeentehuis,
kunnen we ze op vele andere bijeenkomsten in de
gemeente tegenkomen.
In de fractie worden zij nu ondersteund door
Marcel Verlinde, Ricus Tiekstra als leden van de
verschillende commissies. Daarnaast wordt het
werk van de fractie nauwlettend gevolgd door
Anita van Gennip en door onze oude rotten (maar
wat is oud) Cor van Meel en Roel „d Hooghe.
Wil je weten wat onze fractie zoal doet? Kom eens
langs bij een vergadering van de raad of van de
commissies, of bij de fractievergaderingen. De
data staan op onze website.

Op 13 september was er dan eindelijk de lang
verwachte
ledenvergadering
van
Groen
Drimmelen. In de afgelopen periode hadden
zowel de secretaris, Léon Schelfthout, als de
voorzitter, Nico Vermeulen, te kennen gegeven
hun functie niet langer te kunnen vervullen. Léon
in verband met zijn gezondheid. Nico in verband
met zijn drukke werkzaamheden. Het afhaken
van beide bestuursleden bracht Marcel in een
lastig parket. Het uitschrijven en houden van een
bestuursvergadering was niet zo moeilijk. De
discussies zullen ook niet zo heftig zijn geweest.
Maar of het goed is voor een organisatie, een
bestuur bestaande uit één persoon? Bovendien is
Marcel ook niet iemand die veel vrije tijd heeft.
Gelukkig heeft Anita van Gennip gezegd zich wat
meer met de partij te willen bemoeien. Eventueel
wil zij de secretarisfunctie
op zich nemen. Ook Ricus
Wat gaan wij doen?
Tiekstra heeft zich het lot
Uitnodiging
van
de
partij
aanEen van de eerste dingen die het
ledenvergadering
getrokken. Hij is beschiknieuwe bestuur wil gaan doen is
baar om het voorzittereen volgende ledenvergadering
Donderdag 29 november
schap op zich te nemen.
uitschrijven, om de bestuursver20.00 uur
Als de leden daar mee
kiezing formeel „rond te maken‟.
akkoord gaan zij, samen
Die zal worden gehouden op
met Marcel, de voornaamdonderdag 29 november in “De
De Gouden Leeuw
ste bestuursfuncties vervulGouden Leeuw” in Terheijden.
Raadhuisstraat 13
len. Maar we zijn er dan
We willen tijdens die vergadering
natuurlijk nog niet. Het zou
ook een aantal ideeën aan de
4844 AA Terheijden
mooi zijn als we nog twee
leden
voorleggen.
Jullie
Telefoon: (076) 593 13 53
mensen
bereid
vinden
suggesties zijn natuurlijk van
plaats te nemen in het
harte welkom.
bestuur. Dan zouden we
Om
activiteiten
te
kunnen
weer een voltallig bestuur
organiseren,
moeten
we
hebben. Dat is nodig willen
natuurlijk wel op jullie kunnen
we weer meer van Groen
rekenen. We gaan jullie daarom
Drimmelen laten horen en zien.
persoonlijk benaderen om bij onze activiteiten mee
te helpen.

Actieve leden?

Met hoeveel mensen kunnen we Groen
Drimmelen weer zichtbaar maken? Dit alleen aan
onze beide fractieleden, onze wethouder en de
drie bestuursleden overlaten vinden we wel wat
„dunnetjes‟. Dus! Als jij ook vindt dat Groen
Drimmelen meer zichtbaar moet zijn, laat dan
aan een van ons weten wat je wilt en wat je zelf
kunt doen.

Kunnen we op jullie rekenen?
Wij beschouwen 2008 als een overgangsjaar
waarin jullie (onze leden) met jullie inzet de
verdere toekomst van de partij bepalen! Wij
rekenen op jullie.

Wat doet onze fractie?
Jürgen en Hans hebben hun plaats binnen het
gemeentelijke politieke bedrijf inmiddels wel
Federatie VP en D'66

