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In deze nieuwsbrief schenken we aandacht
aan de ledendag van 16 mei, de
voorbereidingen van de verkiezingen 2010
en duurzaamheid. Tenslotte stelt een van
onze nieuwe leden zich aan jullie voor.
De volgende nieuwsbrief zal in juni
uitkomen. Artikeltjes kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

Ledendag 16 mei 2009

Samen met een aantal collega‟s heeft onze
penningmeester Marcel een team gevormd
dat mee doet aan deze uitdaging. Het team
heet “Human Energy”. Zij mogen echter pas
echt meedoen als ze € 3000,- aan
sponsorgeld bijeen hebben gebracht. Mocht je
ook mee willen sponsoren, dan kan je dit
doorgeven via deze website:
http://2009.trailwalker.nl/AanmeldingSponsor
.aspx. Donaties moeten uiterlijk 1 juni zijn
doorgegeven. Groen Drimmelen heeft een
goede aanzet gegeven met een bedrag van
ruim €200,-. Sinds vorig jaar ontvangen ook
commissieleden die geen raadslid zijn een
vergoeding. De commissieleden van Groen
Drimmelen vinden dit onzin en hebben
besloten dit geld over te maken aan een goed
doel en voor de eerste gift is deze actie
Oxfam Novib gekozen.

Op 16 mei staat onze eerste ledendag van
dit jaar gepland. Vorig jaar hebben we
noordzijde van onze gemeente bezocht.
Daarom willen we dit keer de zuidkant van
onze prachtige gemeente met een bezoek
vereren. Groen als we zijn, maken we
uiteraard wederom gebruik van de fiets als
vervoermiddel. We verzamelen dit keer bij
de Liniehof in Made, waar we beginnen met
Kandidaatsteling Verkiezingen 2010
een korte rondwandeling. Daarna pakken we
De kandidaatstellingscommissie
de fiets en Cor Knoop
is inmiddels voor de eerste
leidt ons langs de
LEDENACTIVITEIT
keer bijeen geweest. Peter de
diverse historische
Waard zal als „oude rot‟ de
verdedigingswerken in
Zaterdag 16 mei
leiding nemen. Ad van
de gemeente, zoals de
verzamelen 13:45 uur
Oosterhout en Cor van Meel
Houtse linies en de
rondwandeling Liniehof
(zeer ervaren in het raadswerk)
Munnikkenhof en andere
zullen hem bij deze klus
fietstocht langs de linies
fraaie plaatsen in de
bijstaan. De leden zullen na de
omgeving van
zomervakantie een uitnodiging
Terheijden.
LEDENVERGADERING
om zich als kandidaat aan te
In Terheijden sluiten af
melden ontvangen.
met een drankje en
woensdag
17
juni
kijken we hopelijk terug
een geslaagde middag.
thema: duurzaamheid Bewust en duurzaam

Oxfam Novib
Trailwalker team
Op 20 en 21 juni 2009 vindt de eerste
Trailwalker in Nederland plaats op de
Veluwe, met start en finish in Ede. Teams
van vier personen lopen een route van 100
km binnen 30 uur. Naast de sportieve
uitdaging, zamelen de teams geld in voor
onderwijsprojecten van Oxfam Novib en
geven daarmee mensen de kans op een
betere toekomst; een zelfstandig bestaan
zonder armoede. Doel van deze eerste
editie: 18.000 kinderen naar school.

leven voor vrouwen

Duurzaamheid zal voor Groen
Drimmelen een van de centrale
thema‟s zijn in de komende
verkiezingscampagne en raadsperiode. In dit
kader was het wel leuk dat Joke Haaze ons
wees op een boekje waarin veel informatie en
tips onder het motto “duurzaamheid duurt het
langst!” staan. In dit boekje, “Veggie in
Pumps”, staat heldere informatie over de
aanslagen die we plegen op het milieu,
dierenwelzijn en de leefomstandigheden van
onze medemens als we ons
consumptiepatroon niet veranderen. Veggie in
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Pumps staat voor alle dames in de wereld
die waarde hechten aan hun vrouw zijn,
maar tevens aan eerlijkheid en
rechtvaardigheid. Er leuk en mooi uitzien is
heel belangrijk. Met respect voor natuur,
dier en mens, gaan zij volledig gestileerd de
wereld in. Ze willen de keuze kunnen maken
en dat is voor hen al een doel op zich.
(Bron: www.veggieinpumps.nl)

Windmolens in onze gemeente?
Enige tijd geleden heeft er op onze website
een poll gestaan over windenergie in onze
gemeente. Een ruime meerderheid van de
respondenten (84%) is van mening dat de
gemeente Drimmelen door het plaatsen van
windmolens een bijdrage kan leveren aan
duurzame energie. Deze uitslag ondersteunt
ons in ons streven het college er toe te
brengen initiatieven die windmolens in
bijvoorbeeld de oksel a16 / a59 willen
realiseren te honoreren

Marieke van Aard kiest voor Groen
Drimmelen
Na een aantal steunfractievergaderingen te
hebben bijgewoond en als „officieel‟ jongste
lid van Groen Drimmelen te zijn
geïntroduceerd tijdens de ledenvergadering
is het mijn beurt om me officieel voor te
stellen aan mijn „collega‟s‟ van Groen
Drimmelen. Mijn naam is Marieke van Aard,
25 jaar oud en sinds januari weer officieel

een inwoner van de Gemeente Drimmelen,
van Made om precies te zijn. Inderdaad, je
leest het goed: “weer”. Na 14 jaar in Made
gewoond te hebben, ben ik mijn heil in
Enschede gaan zoeken. En met succes, want
na twee jaar hard werken heb ik mijn
opleiding Bedrijfskunde aan de Universiteit
Twente met een mooi resultaat weten af te
ronden. Het „Brabanste‟ heb ik in die tijd wel
erg gemist en ben daarom na het afronden
van mijn studie weer teruggekomen in Made.
In de tijd dat ik in Enschede woonde, ben ik
altijd betrokken gebleven bij de Madese
Hockey Club, waar ik in Dames 1 speel. Mijn
betrokkenheid met Made, en met name met
de Gemeente Drimmelen, wilde ik graag
verder uitbreiden. De uitnodiging van Groen
Drimmelen om eens een vergadering bij te
komen wonen kwam dan ook als geroepen.
Na de eerste officiële kennismaking met de
partij werd mij als snel duidelijk dat ik hier
graag deel van uit wilde maken. De open
benadering, oprechte betrokkenheid,
evenredige aandacht voor allerlei speerpunten
en actieve instelling van de partijleden heeft
me besloten lid te worden van Groen
Drimmelen. Ook al heb ik een minder lange
geschiedenis bij de partij of in de lokale
politiek dan de meeste van ons, toch hoop ik
samen met jullie nog veel te kunnen bereiken
voor zowel de partij als voor de Gemeente
Drimmelen, met al haar kernen.

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 2E HALFJAAR 2009

(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem contact op met de fractie)
Mei
Algemene Ledenvergadering
Steunfractie
Informatieronde gemeenteraad
Opinieronde gemeenteraad
Steunfractie
Raadsvergadering besluitvormend
Extra fractie
Extra raad
ledenactiviteit

Jun
17-jun
6-mei 2-jun
7-mei 3-jun
14-mei 11-jun
19-mei 16-jun
28-mei 25-jun
30-jun
2-jul
16-mei

jul

Aug

sep

okt

nov
11-nov
7-jul
8-sep 6-okt 10-nov
9-jul
10-sep 8-okt 12-nov
16-jul
17-sep 15-okt 19-nov
14-jul 25-aug 22-sep 20-okt 17-nov
23-jul 3-sep
1-okt
29-okt 26-nov
3-nov
5-nov
3-okt

dec
1-dec
3-dec
10-dec
15-dec
17-dec

