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Herstart Nieuwsbrief

Tijdens de ledenvergadering van 19 maart
j.l. deed Joke Haaze de suggestie de binding
met de leden aan te halen door de
nieuwsbrief opnieuw in het leven te roepen.
Wij hebben besloten deze suggestie over te
nemen. Het resultaat treft u hier aan.

Terugblik ALV 19 maart 2009

kindermishandeling. Een derde doel is de
vereniging Windvogel. Een vereniging die zich
aan de realisatie van zoveel mogelijk
windmolens wijdt. Een doelstelling die wij als
partij uiteraard van harte ondersteunen.
Voor een vierde doel doen wij graag een
beroep op onze leden. wie heeft een
suggestie? Neem contact op met onze
penningmeester Marcel Verlinde (e-mail:
mvrl@xs4all.nl). In juni zullen wij een
definitief voorstel aan de leden voorleggen.

Op 19 maart hebben we weer met onze
leden om tafel gezeten. De nadruk lag na de
pauze op de discussie over Dierenwelzijn.
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vogelbescherming hebben wij een beeld van
de verwachtingen van de verschillende
groepen op dit nog te ontginnen beleidsveld.
Nu is het aan fractie om één en ander te
verbinden aan andere beleidsvelden.

om in plannen die nog in ontwikkeling waren
meer ruimte te creëren voor speciale
doelgroepen, werden weggewoven, met het
argument dat het daar te laat voor was. Toch
blijft onze fractie zich voor 100 % inzetten
voor de woningbouw voor de minst bedeelde
doelgroepen.

Woningbouw in Drimmelen
Als er één onderwerp is waar onze partij
zich al jaar en dag zorgen over maakt is de
woningbouw in onze gemeente. Als we het
archief van nieuwsberichten op onze website
raadplegen zien we dat onze partij zich al in
2000 uitsprak voor woningbouw voor
starters en de inwoners met de smallere
beurs. Tijdens de opiniërende vergadering
toen de woonvisie aan de orde was
probeerde Hans een discussie hierover uit te
lokken. Immers de afgelopen jaren is van de
gewenste realisatie alleen de doelstelling in
de duurdere sector ruimschoots gehaald.
ALLE andere fracties leken wel horende doof
en ziende blind. De VVD kwam niet veel
verder dan een oproep om toch maar vooral
te gaan bouwen. De vraag: “Wat dan?”,
bleef onbeantwoord. Suggesties van Hans

De Zonzeelschool en het Oranjeplein
In de vergadering van 26 maart is dan
eindelijk de kogel door de kerk gegaan. Er is
eindelijk geld vrijgemaakt voor de nieuwbouw
van de Zonzeelschool. Hopelijk dat aan het
begin van het schooljaar 2011-2012 de
Zonzeelschool de nieuwe huisvesting kan
gaan betrekken. Tijdens de opinieronde heeft
onze fractie nadrukkelijk aandacht gevraagd
voor de ontwikkelingen op de vrijkomende
gronden. Door onze inzet zal Woningstichting
Volksbelang op de locatie van de bibliotheek
en de huidige seniorenwoningen in de
toekomst sociale woningbouw realiseren.
Weer een succes dat op het conto van onze
partij kan worden geschreven.

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 2E HALFJAAR 2009
(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem contact op met de fractie)
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De vergaderingen van steunfractie worden altijd gehouden in het gemeentehuis in Made en beginnen in
principe om half acht (19:30 uur). De ingang is aan de rechterkant van de nieuwe vleugel van het
gemeentehuis. Laat even weten of je ook komt. Dan kunnen we je binnenlaten. Telefoonnummer Hans
Kuijpers 06 - 42 41 33 22, of Jürgen Vissers 0162 - 68 38 94.
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