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Inhoud Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan de
komende ledenvergadering en stelt weer een
nieuw lid zich voor. De volgende nieuwsbrief zal in
juli a.s. verschijnen. Artikeltjes kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

Ledenvergadering

warm zou lopen en een deel van het voor giften
beschikbare budget hier aan zou willen besteden.
In de vergadering van 17 juni zal er dan ook een
voorstel aan de leden worden voorgelegd om dit
jaar de volgende organisaties financieel te
ondersteunen:
Stichting kindertehuizen in Bulgarije
No Kidding
Stichting Windvogel
Friends4duchenne

Op 17 juni vind de tweede algemene
ledenvergadering van dit jaar plaats. Plaats van
handeling is dit keer Dorpshuis de Zonzeel in
Johan de Bruijn kiest ook voor Groen
Hooge Zwaluwe. Het centrale thema van deze
Drimmelen
ledenvergadering is: duurzaamheid.
Na veel lange wandelingen met onze honden in
Voor dit thema is gekozen omdat dit voor de
de natuur van Lage Zwaluwe en daarbij lange
komende raadsperiode het centrale thema zal
gesprekken met de penningmeester van Groen
zijn.
Drimmelen (Marcel Verlinde)
Wij hebben een aantal
vooraanstaande personen
LEDENVERGADERING dacht ik in februari jl.: “Kom,
laat ik me eens wat in de
uitgenodigd om ons meer over
lokale politiek gaan
dit onderwerp te vertellen. Zo
woensdag 17 juni
verdiepen”.
hebben we met Sjaan van den
Mijn naam is Johan de
Heuvel uit Werkendam een
Aanvang 19:30 uur
Bruijn, 53 jaar jong en al 11
persoon uitgenodigd die binnen
jaren woonachtig in het
het samenwerkingsverband van
dorpshuis Zonzeel
buitengebied van Lage
West Brabantse gemeenten dit
Zwaluwe, samen met Carla,
onderwerp behandeld. We
6 katten, een grote hond, 2
hebben ook een
Hooge Zwaluwe
schapen, 1 pony, heleboel
vertegenwoordiger van de ZLTO
eenden en kippen. Gezien
uitgenodigd om ons te vertellen
bovenstaande, (lokale
hoe met name in de
thema: duurzaamheid het
politiek, buitengebied en veel
glastuinbouw duurzaamheid
dieren) was er maar een
gestalte krijgt. Daarnaast willen
keuze mogelijk voor mij en dat
we vertegenwoordigers uit de
was Groen Drimmelen.
bouwwereld uitnodigen om hen te laten vertellen
Ook gemeente Drimmelen was een bewuste
hoe zij met duurzaamheid in de bouw omgaan.
keuze. Na veel omzwervingen door NoordAl met al genoeg reden om onze ledenvergadering
Brabant, mijn vader werkte vroeger bij de
bij te wonen.
Koninklijke Luchtmacht en werd elke zoveel jaar
overgeplaatst naar een andere legerplaats (via
Giften 2009
Woensdrecht, Breda, Eindhoven etc.), heb ik 11
Het bestuur heeft inmiddels een voorstel
jaar geleden gekozen voor Lage Zwaluwe. Dit
ontvangen voor een vierde doel voor giften in
vanwege het feit dat ik Brabant niet uit wil, veel
2009. Van 13 tot en met 16 september 2009
ruimte om me heen wil en toch ook niet al te ver
nemen een enkele inwoners van onze gemeente
van de Randstad en Eindhoven wil wonen.
deel aan de zwaarste mountainbike sponsortocht
De reden hiervoor is dat ik als zelfstandig
van het jaar. Een tocht van 700 km die in 7 dagen
ondernemer mijn klanten vooral vind in Eindhoven
wordt afgelegd en door 4 landen zal gaan. En dat
(Philips, ASML etc.) en verder in de Randstad
alles met één doel; namelijk zoveel mogelijk geld
(KPN, Eneco, Ziggo, UPC etc.)
ophalen voor onderzoek naar een medicijn tegen
Mijn achtergrond is Elektrotechnisch Ingenieur,
de Duchenne. Het team Friends4duchenne
afgestudeerd in Delft en in dit vakgebied blijven
probeert een door deelname aan deze loodzware
werken in eerste instantie als ontwerper en latere
tocht een zo groot mogelijke bijdrage voor dit
instantie in diverse adviserende functies.
onderzoek op te halen. Groen Drimmelen zou
(Ingenieurs Bureau)
Groen Drimmelen niet zijn als zij daar niet voor
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De interesse voor de lokale politiek komt voort uit
een interesse in de lokale woon- en
leefgemeenschap. Ik kom regelmatig in het lokale
uitgaansleven en dan hoor je de diverse verhalen
over wonen en leven in deze gemeente. Denk aan
plan Lage Zwaluwe West of de plannen met de
haven. Nog lang niet alles loopt hier op rolletjes
en wanneer je daar iets aan wilt doen is er
volgens mij maar een oplossing: Actief worden in
de lokale politiek.
Aangezien ik nog weinig ervaring heb in de fractie
en gemeenteraad heb ik vanaf het eerste bezoek
aan de steunfractie vergadering eind maart,
besloten om zoveel mogelijk mee te draaien in
besluitvormingprocessen, zowel binnen onze partij
als erbuiten (gemeenteraad). Dit om zo snel
mogelijk achtergronden te leren kennen. Heel veel
zaken hebben al een jarenlange geschiedenis en
dat kost wel wat tijd om dat allemaal te
achterhalen.
Tot nu toe vind ik het heel interessant en ook
leerzaam. Een voorbeeld is het verdiepen in het
wel of niet plaatsen van windmolens in de
gemeente. Een tweede voorbeeld is het voor en
tegen van de maatschappelijke stage voor
middelbare scholieren. Een derde voorbeeld is
diverse zaken die spelen rondom een nieuwe
sporthal. En dit gaat dan nog maar zaken die
spelen in een tijdsbestek van enkele weken. De
lokale politiek is zelfs veel interessanter dan ik
van te voren gedacht heb. Hopelijk kan ik en
kunnen we met Groen Drimmelen voor onze
gemeente de komende jaren veel betekenen.

Zo’n 20 deelnemers verzamelden zich voor een
uitleg over de Madese Natuur Vrienden en het
Natuurpark dat zij in beheer hebben. Daarna
kregen we een helder uitleg van Cor Knoop over
de historie van de linies in onze gemeente.

Verkiezingen 2010
Groen Drimmelen hoopt bij de verkiezingen een
mooie kandidatenlijst te kunnen presenteren. Een
kandidatenlijst waarop alle bevolkingsgroepen in
onze gemeente zo goed mogelijk zijn
vertegenwoordigd en die garant staat voor een
kwalitatief goede raadsfractie zoals Groen
Drimmelen die altijd al heeft gehad.
De VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken
zijn een campagne begonnen om mensen voor het
raadswerk te interesseren. Het aantal beschikbare
kandidaten begint namelijk op een zorgelijk
niveau te komen. Ook het aantal raadsleden dat
in de loop van de zittingsperiode aftreedt baart
grote zorgen. Als belangrijke reden voor dit
aftreden worden onder andere gegeven: het is
toch anders dan gedacht; het kost allemaal veel
meer tijd dan verwacht en voorgeschoteld.
Om potentiële raadsleden van objectieve
informatie te voorzien is een gratis tijdschrift
verschenen: “Raad”. Alle raadsleden hebben hier
een exemplaar van ontvangen. Verder is enkele
weken geleden website gelanceerd
www.raad2010.nl. Op deze website staat veel
informatie over het raadswerk en kun ook
ervaringen van andere raadsleden lezen. Op die
manier hoopt men iedereen die er over denkt
raadslid te worden van zo objectief mogelijke
informatie te voorzien, zodat kandidaten weten
wat er wordt verwacht.

Uitstapje 15 juni
Het uitstapje naar het liniepark en de linies van
den Hout en Munnikkenhof was zeer geslaagd.

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 2E HALFJAAR 2009
(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem contact op met de fractie)
Jun
Algemene Ledenvergadering
17-jun
Steunfractie
2-jun
Informatieronde gemeenteraad
3-jun
Opinieronde gemeenteraad
11-jun
Steunfractie
16-jun
Raadsvergadering besluitvormend 25-jun
Extra fractie
30-jun
Extra raad
2-jul
Ledenactiviteit

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

