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Inhoud Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief schenken we aandacht
aan: de kandidaatstelling; het programma,
het logo De volgende nieuwsbrief zal in
november 2009 uitkomen. Artikeltjes kunnen
naar info@groendrimmelen.nl worden
gestuurd.

Nieuw logo
Nou ja nieuw? Dat is wel een groot woord.
Wel is het anders dan voorheen. Je ziet het
al boven aan in deze nieuwsbrief. Door in het
logo ook de partijen waaruit wij zijn
voortgekomen op te nemen, maken we
duidelijk waar onze ‘roots’ liggen.

terug te sturen. Ook als je niet beschikbaar
bent. De uiterste datum is 15 oktober a.s.
Natuurlijk hopen we dat velen zich
beschikbaar stellen, al of niet voor een
verkiesbare plaats. Een lijst met 30
kandidaten oogt beter dan een met 10
kandidaten. Ook is het belangrijk dat, als het
even kan alle kernen voldoende
vertegenwoordigd zijn. Dat er voldoende
mannen en vrouwen op de lijst staan. Dat er
niet alleen ouderen maar ook genoeg
jongeren beschikbaar zijn. Tijdens de
ledenvergadering kunnen alle leden
meebeslissen over de volgorde op de lijst.

Kandidaat raadslid?

Spraakvermaak begint weer

Zondag 11 oktober begint het
derde seizoen van spraakvermaak
Meldt u aan
Enkele weken geleden
weer. Dit jaar de aftrap met onze
ontvingen alle leden de
voor 15 oktober a.s.
partijvoorzitter Ricus Tiekstra als
contributiebrief voor
copresentator naast Dik van Beest.
2009. Velen hebben
Ledenvergadering
De eerste hoofdgast is direct een
hier al op gereageerd,
klapper: Jan Marijnissen zal
11 november a.s.
door het bedrag voor
worden ondervraagd door Dik en
dit jaar over te maken
vaststelling
Ricus. Het belooft weer een
op rekeningnummer
kandidatenlijst
interessant seizoen te worden.
13.1576.402. Hebt u
en
Nieuw dit seizoen is de
geen contributiebrief
verkiezingsprogramma
maandelijkse peiling. Bij de ingang
ontvangen? Neem dan
van
de zaal, zal u worden gevraagd
even contact op met
op welke partij u gaat stemmen.
Marcel Verlinde.(0168 Natuurlijk
rekenen wij op veel stemmen
484657) Het mag ook via email;
tijdens
spraakvermaak.
info@groendrimmelen.nl .

Contributie 2009

Informatieformulier leden
Het bestuur heeft alle leden een vragenlijst
gestuurd. Met de informatie die hiermee
wordt gevraagd willen we de
ledenadministratie weer volledig op orde
brengen. Wilt u het formulier daarom zo
volledig mogelijk ingevuld aan het
secretariaat terugsturen.
Uiteraard zullen de gegevens alleen worden
gebruikt waar ze voor zijn bestemd.

Kandidaatstelling
De brieven in verband met de
kandidaatstelling zijn onderweg. Het verzoek
aan allen is om het formulier ingevuld en wel

Het verkiezingsprogramma
Begin september heeft Jürgen een eerste
opzet met uitgangspunten aan de
steunfractieleden voorgelegd. Hier is op
gereageerd en we hebben op 22 september
een eerste discussie over deze hoofdlijn
gevoerd. Komende weken gaan we met twee
groepen uit de steunfractie de zaken verder
uitwerken. Het concept verkiezingsprogramma zal begin november bij alle leden
in de bus vallen.
Het verkiezingsprogramma wordt tijdens de
al eerder genoemde ledenvergadering van 11
november a.s. vastgesteld. Verderop in deze
nieuwsbrief schenken we aandacht aan een
paar onderwerpen die in het programma
aandacht krijgen.
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Wie heeft nog oude nieuwsbrieven

Nieuw leden

Een aantal jaren geleden zijn wij begonnen met
het uitbrengen van een nieuwsbrief. In ons archief
ontbreken echter enkele exemplaren. Onze vraag
is daarom; heeft u nog oude exemplaren van de
nieuwsbrief en u bent bereid deze tijdelijk af te
staan; neem dan contact op met Anita van
Gennip(06 – 28206434). Mailen mag ook
info@groendrimmelen.nl

In de afgelopen periode heeft een tweetal
nieuwe leden zich via de nieuwsbrief
geïntroduceerd. Marieke van Aard en Johan
de Bruijn hebben onze gelederen in het
voorjaar al versterkt.
Nadien zijn er nog meer gevolgd. op dit
moment heeft onze partij ruim 70 leden.
Natuurlijk zijn nieuwe leden altijd welkom.
Kent u iemand van wie u weet dat hij of zij
ons gedachtegoed onderschrijven; wijs hem
of haar dan op de mogelijkheden om lid van
onze partij te worden.

DRIMMELEN 2030?
Verkiezingsprogramma’s blinken meestal uit
door de korte termijn waarvoor ze worden
geschreven. De programmacommissie heeft
besloten hier maar eens mee te breken.
Beslissingen die we nu nemen, hebben vaak
grote invloed op de ontwikkelingen op de
lange termijn. Wij zijn daarom van mening
dat we ons een beeld moeten vormen over
de situatie over tenminste twintig jaar.
Als we daar een idee over hebben, kunnen
we het beleid dat we gaan voeren daar ook
op richten en mogelijkerwijs mogelijke
negatieve gevolgen tegengaan. Onder het
mom ‘actie op basis van visie’ willen wij de
komende jaren werken aan een duurzame
gemeente die de uitdagingen voor de
toekomst aan kan. De notitie die aan dit
verkiezingsprogramma ten grondslag ligt
treft u bij deze nieuwsbrief aan.

Vergaderschema 2010
Het vergaderschema van de gemeente
Drimmelen is in de raadsvergadering van 8
oktober vastgesteld. Op basis van dit schema
hebben wij het schema voor de partij ook
opgesteld. In dit schema zijn weer drie
ledenvergaderingen gepland. Deze hebben
we gepland op de volgende data: 9 maart,
15 juni en 9 november. Ledenactiviteiten zijn
gepland op 20 maart (Zwerfvuildag), 5 juni
en 2 oktober.
De thema’s voor de ledenvergaderingen zijn
nog niet gekozen. Suggesties zijn altijd
welkom. We hebben ook nog geen ideeën
voor de ledenactiviteiten. Ook daarvoor zijn
suggesties van harte welkom. Je kunt ideeën
doorgeven aan info@groendrimmelen.nl , of
bij het secretariaat van de partij.

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 4e KWARTAAL 2009
(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem contact op met de fractie)
okt
Algemene Ledenvergadering
Steunfractie
Informatieronde gemeenteraad
Opinieronde gemeenteraad
Steunfractie
Raadsvergadering besluitvormend
Extra fractie
Extra raad
ledenactiviteit

nov
11-nov
6-okt *) 10-nov
8-okt
12-nov
15-okt
19-nov
20-okt
17-nov
29-okt
26-nov
3-nov
5-nov
3-okt

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

*) 6 oktober praten we verder over het verkiezingsprogramma, aanvang 19:30

