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Inhoud Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan de
komende verkiezingen, parkeren bij de Lidl in
Terheijden, financiële situatie van de gemeente
Drimmelen en de gevolgen voor nieuwe en
bestaande plannen. De volgende nieuwsbrief zal
in oktober uitkomen. Uw bijdrage kunt u sturen
naar: info@groendrimmelen.nl.

Contributie 2009

thema’s zullen gaan over: Drimmelen als
woongemeente; Drimmelen als energieneutrale
gemeente; Drimmelen met inwoners die waar
mogelijk hun eigen verantwoordelijk kennen en
nemen. Daarnaast zullen de thema’s als
jeugdbeleid, dierenwelzijn en gezond financieel
beleid aan de orde komen.

De verkiezingscampagne

We hebben ook nagedacht over de te voeren
campagne. Zoals inmiddels door de
ledenvergadering is vastgesteld zal gaan we de
verkiezingen in met de toevoeging aan onze naam
(VP/D66). Daarmee maken we duidelijk waar ‘wij
vandaan’ komen. We hopen enerzijds dat in het
bijzonder in Terheijden weer herkenning is met de
oude VP. D66 is de andere partner binnen onze
Parkeren bij de Lidl in Terheijden
partij. Door ook deze in de toevoeging zichtbaar
Afgelopen voorjaar was er in Terheijden veel
te maken hopen we ook voor anderen herkenbaar
ophef over het raadsbesluit om de situatie in de
te zijn als een partij die zowel het liberale als het
omgeving van de Lidl aan te pakken. Onder
sociale gedachtegoed aanhangt.
aanvoering van de Lijst Harry Bakker (LHB) werd
Hebben jullie ideeën over de wijze
de juistheid van dit besluit
waarop we onze boodschap
Eerstvolgende
aangevochten. De LHB heeft een
herkenbaar en overtuigend voor het
second opinion bij Veilig Verkeer
ledenactiviteit:
voetlicht kunnen brengen dan kun je
Nederland aangevraagd. Het
die altijd kenbaar maken. Neem
rapport is inmiddels ontvangen
3 oktober
contact op met Hans Kuipers (06en wat blijkt: het genomen
42413322) of Ricus Tiekstra, (0162bezoek
aan
besluit wordt volledig
684498). Via e-mail mag ook:
onderschreven! Wel heeft men
project
info@groendrimmelen.nl
nog enkele suggesties gedaan
Zuiderklip
om de situatie nog verder te
Kandidaatstelling
verbeteren. Het college heeft
De kandidaatstellingscommissie is
besloten deze voorstellen nader
verzamelen bij jachthaven
volop aan de slag en zal jullie
te bekijken op vooral financiële
Vissershang in Hank:
binnenkort een vragenlijst toesturen
haalbaarheid. Vanzelfsprekend is
11:30 uur
met het verzoek aan te geven of je
Groen Drimmelen erg tevreden
Inschrijving gesloten
al dan niet beschikbaar bent voor
over de uitkomsten van de door
een plaats op de kandidatenlijst. Wil
LHB aangevraagde second
je je eerst nader oriënteren? Dat kan.
opinion en voelen wij ons nog
Op
woensdag
30 september organiseert de
meer gesterkt in de juistheid van het indertijd
gemeente op het gemeentehuis een
ingenomen standpunt.
introductiebijeenkomst voor aspirant-raadsleden
en/of aspirant burgerleden. Voor deze
Het verkiezingsprogramma
bijeenkomst is iedereen die meer wil weten over
Zoals al eerder is gemeld zal het centrale thema
de organisatie en het raadswerk van harte
van ons programma worden gevormd door het
welkom. Er vindt een introductie plaats door de
fenomeen ‘duurzaamheid’.
burgemeester, gemeentesecretaris en de griffier
De programmacommissie heeft in een eerste
over de organisatie en werkwijze van de raad.
bijeenkomst gekozen voor een proces waarbij het
Uiteraard zal er wat uitgebreider worden
programma op een interactieve manier wordt
stilgestaan bij het raadswerk zelf. Een raadslid zal
opgesteld. Aan de hand van stellingen rond een
iets vertellen over het raadswerk vanuit zijn eigen
aantal onderwerpen krijgen leden en ook andere
invalshoek en belevenissen. De avond begint om
geïnteresseerden de gelegenheid om bij te dragen
19.30 tot ongeveer 22.00 uur met als afsluiting
aan het programma. Bij deze thema’s zal telkens
nog een informeel samenzijn.
de link met duurzaamheid worden gelegd. De
Bij deze nieuwsbrief treft u ook de contributiebrief
voor 2009 aan. De contributieregeling is opnieuw
ongewijzigd gebleven. De minimale jaarcontributie
bedraagt nog steeds € 7,00. U mag natuurlijk een
hoger bedrag overmaken.
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Heb je hier belangstelling voor: Laat het even
weten: contactpersoon: Ricus Tiekstra (0162684498, tieks067@planet.nl)

de wijze waarop sommige partijen menen politiek
te moeten bedrijven. Groen Drimmelen heeft zich
altijd op het standpunt gesteld dat politiek op
inhoud bedreven moet worden. Met modder
gooien hoort daar naar onze mening niet bij en wij
doen daar dan ook niet aan mee! Groen
Drimmelen profileert zich niet door uitlatingen die
het ‘wel goed doen bij de burgers’. Groen
Drimmelen wil zich ook niet profileren door zich
blind af te zetten tegen andere partijen en
individuele politici. Nee, wij maken onze afweging
op basis van argumenten en met in acht neming
van ons gedachtegoed. Groen Drimmelen blijft
daarom hameren op integer gedrag.

Betaalbaarheid plannen
Dat de financiële positie van onze gemeente verre
van florissant is mag inmiddels wel bekend
worden geacht. Na de belastingverhoging van dit
jaar is de ruimte om meer inkomsten te
verwerven ook beperkt. Dit betekent derhalve dat
we bij alle wensen en verlangens steeds weer
moeten letten op de financiële haalbaarheid. Toch
heeft onze fractie de afgelopen periode
gefulmineerd tegen partijen die de suggestie
willen wekken als zou de gemeente feitelijk failliet
zijn. Een organisatie die een eigen vermogen van
€ 36 mln. heeft kan niet failliet zijn. Het probleem
voor de gemeente Drimmelen is dat de jaarlijkse
uitgaven niet met de jaarlijkse inkomsten in
balans zijn. Dat is een heel ander verhaal.
Om deze balans te herstellen zullen we veel
vervelende beslissingen moeten gaan nemen. Een
eerste aanzet is al gedaan door een bezuiniging
op het budget voor de raad door te voeren. Dit
betekent o.a. dat de presentiegelden voor de
commissieleden die geen raadslid zijn weer af te
schaffen. Een voorstel waar Groen Drimmelen het
van harte mee eens is. Het is dan wel een druppel
op een gloeiende plaat, maar de toon is gezet. De
komende maanden zal er meer duidelijkheid
komen over de zaken waarop verder bezuinigd zal
gaan worden. Dat de keuzes pijn zullen doen is
wel duidelijk, maar ons rest niets anders. Jammer
voor al die mooie plannen en leuke ideeën.

Bouw starterwoningen Terheijden
Een voor Terheijdenaren en jongeren belangrijk
project is de bouw van starterwoningen op het
voormalige F-veld van v.v. Terheijden. Een
knelpunt hierbij is de ontsluiting van dit terrein.
De ontsluiting langs de Vlierlaan betekent dat een
stuk groen moet worden opgeofferd en leidt tot
toename van de verkeersoverlast voor de
aanpalende woonwijk. Het ontsluiten langs de
andere kant is ook al zo goed als onmogelijk. De
verkeersdruk langs de Ruitersvaartsweg zal
toenemen en zeker de verkeersveiligheid voor
kinderen die naar v.v. Terheijden gaan in gevaar
brengen. Verder is het zeer de vraag of de
Lageweg, een belangrijke fietsroute voor
schoolkinderen uit Wagenberg, de te verwachten
toename van het verkeer kan verwerken, terwijl
ten derde ook nog het e-veld van vv Terheijden
opgeofferd moet worden. Al met al ligt hier een
enorme uitdaging om tot een zo optimaal
mogelijk oplossing te komen. Ook hier geldt dat
we het niet iedereen naar de zin kunnen maken.

Groen Drimmelen en integriteit
Waarom plotseling dit onderwerp in de
nieuwsbrief zult u zich afvragen. De reden ligt in

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 2E HALFJAAR 2009
(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem contact op met de fractie)
Sept.
Algemene Ledenvergadering
Steunfractie
Informatieronde gemeenteraad
Opinieronde gemeenteraad
Steunfractie
Raadsvergadering besluitvormend
ledenactiviteit

Okt.

Nov.
11-nov
1-sep 6-okt
10-nov
10-sep 8-okt
12-nov
17-sep 15-okt
19-nov
22-sep 20-okt 3-nov 17-nov
1-okt
29-okt 5-nov 26-nov
3-okt

Dec.
1-dec
3-dec
10-dec
15-dec
17-dec

