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Inhoud Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief staat grotendeels in het
teken van de komende ledenvergadering, de
kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. De uitnodiging met de agenda
voor deze vergadering wordt gelijktijdig met
deze nieuwsbrief verzonden evenals het
conceptverkiezingsprogramma. De volgende
nieuwsbrief zal in december verschijnen. Dan
zullen de eerste kandidaten zich kort aan u
voorstellen. Ook zullen we daarin aandacht
schenken aan de verkiezingscampagne en de
activiteiten die we gaan ontplooien.

uiteraard ook op de ledenvergadering aan u
presenteren.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook het
conceptverkiezingsprogramma. Dit
programma is tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met de steunfractie.
Bij de vorige nieuwsbrief hebben jullie al een
visiedocument ontvangen waarin de hoofdlijn
van het programma al was verwoord.
Als het programma vragen oproept kunt u
die doorsturen naar info@groendrimmelen.nl,
ALGEMENE LEDENVERGADERING
of u stuurt een berichtje aan Jürgen Vissers
(jurest@xs4all.nl).
Op 11 november houden
Voorstellen tot wijziging van
wij de belangrijkste
het programma kunnen,
ledenvergadering die wij
schriftelijk, dan wel via de ein de periode van vier jaar
mail bij het secretariaat van
houden. De belangrijkste
de partij worden ingediend.
omdat deze in grote mate
Alle wijzigingsvoorstellen
bepalend is voor de inzet
zullen door de
voor de komende
van
LEDENVERGADERING programmacommissie
raadsperiode. Op de
een advies worden voorzien
agenda staan maar twee
en aan de ledenvergadering
Locatie;
agendapunten; namelijk
voorgelegd.
het verkiezingsprogramma
De ledenvergadering beslist
Het Trefpunt
en de kandidatenlijst,
uiteindelijk over het totale
Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ
inclusief keuze van de
verkiezingsprogramma.
MADE TEL. 0162-684000
lijsttrekker. Voor de
ledenvergadering hebben
BEZOEK ZUIDERKLIP
we gekozen voor Het
Trefpunt in Made.
Iedereen was het er over eens;
Uiteraard rekenen we op een grote opkomst.
het bezoek dat we aan de Zuiderklip hebben
gebracht is een groot succes geweest. Het
bestuur was erg verheugd weer een paar
KANDIDAATSTELLING
‘oude’ bekenden te mogen begroeten.
Bekenden die we lange tijd niet bij
De kandidaatstellingscommissie heeft zijn
activiteiten van onze partij hebben gezien.
werk gedaan. Tijdens de ledenvergadering op
Een goed teken denken wij.
11 november a.s. krijgen de kandidaten de
Ook inhoudelijk was het bezoek een succes.
gelegenheid zich aan de leden te presenteren
Vertegenwoordigers van de firma van der
en krijgen alle leden de gelegenheid de
Ven, de aannemer van deze klus, hebben
samenstelling van de lijst te bepalen.
prima uitgelegd wat de werkzaamheden
Uiteindelijke hebben ongeveer 25 leden zich
inhielden en met welke problemen men
beschikbaar gesteld, waarvan een aantal
tijdens het werk is geconfronteerd. Ook was
hebben aangegeven direct in aanmerking te
goed te zien wat een prachtig wetland er na
willen komen voor een verkiesbare plaats. Er
een jaar al is ontstaan. Nieuwe natuur, die
is slechts één kandidaat voor het
het aanzien waard is.
lijsttrekkerschap. Deze kandidaat zal zich

11 november
19:30 uur
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Vergaderschema 2010

Jürgen bij de W.R.T.

Het (voorlopig) vergaderschema voor
volgend jaar is alweer klaar. Onder aan deze
nieuwsbrief staan de data tot en met juni. Er
zijn ook weer drie ledenactiviteiten
ingepland. In maart is er weer de
zwerfvuildag waar wij als Groen Drimmelen
weer met een groot aantal leden aan deel
willen nemen. Verder hebben we op 22 mei
en 2 oktober weer twee uitstapjes op het
programma staan. Ideeën hiervoor zijn van
harte welkom.

Komende maand is Jürgen Vissers te zien bij
de W.R.T. Hij is, samen met Roxanne
Heijmans van de Lijst Harry Bakker,
ondervraagd over o.a. het verkiezingsprogramma en over de wijze waarop bij
Groen Drimmelen de lijst wordt
samengesteld.

Spraakvermaak
Op 11 oktober was het weer ‘volle bak’ bij
’Ons Thuis’. De eerste editie van
spraakvermaak 2009-2010 was voor veel
mensen aanleiding de middag binnen door te
brengen. Hoogtepunt was natuurlijk het
bezoek van Jan Marijnissen. Groen
Drimmelen was dit keer vertegenwoordigd
door onze voorzitter Ricus Tiekstra.
Een nieuw onderdeel bij spraakvermaak was
de verkiezingspoll. Het resultaat voor Groen
Drimmelen (ruim 24%) was zeer
bevredigend. Voor bestuur en fractie een
signaal om voort te gaan op de ingeslagen
weg. Natuurlijk was de poll verre van
representatief. We mogen ons er dan ook
niet blind op staren.
De volgende spraakvermaak vindt plaats op
8 november. Voor het programma en anders
nieuwtjes: www.spraakvermaak.nl.

De partij - thermometer
Dat het goed gaat met onze partij hebben we
kunnen zien aan de laatste activiteit, warbij
de Zuiderklip is bezocht. Ook de peiling bij
Ons Thuis geeft alle hoop op een goed
verkiezingsresultaat. De invloed van de
fractie en onze wethouder op het
gemeentelijk beleid is ook een teken dat het
goed gaat met Groen Drimmelen (VP / D66).
Hopelijk dat de stembusuitslag van 3 maart
ook goed is voor de partij. De inzet van de
afgelopen jaren wordt dan hopelijk beloond
met zetelwinst en waarom zou dat niet
lukken! Wij gaan gewoon door, op onze
manier. Sterk op de inhoud en geen
persoonlijke aanvallen op andere partijen en
hun kandidaten.
Het gaat ook goed met onze partij, als we
kijken naar nieuwe leden die zich aanmelden.
De afgelopen tijd hebben we acht nieuwe
leden mogen inschrijven. Een prima
ontwikkeling.

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN okt 2009 – juni 2010

(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem
Jan
feb
mrt
nov
dec
9-mrt
Algemene Ledenvergadering
11-nov
2-feb
16-mrt
Steunfractie
10-nov 1-dec
4-feb
18-mrt
Informatieronde gemeenteraad
3-dec
11-feb
25-mrt
Opinieronde gemeenteraad
19-nov 10-dec
19-jan
16-feb
30-mrt
Steunfractie
17-nov 15-dec
28-jan
25-feb
8-apr
Raadsvergadering besluitvormend 26-nov 17-dec
Extra fractie
Extra raad
ledenactiviteit

3-nov
5-nov

11-mrt
20-mrt

contact op met de fractie)
apr
mei
jun
15-jun
13-apr
11-mei
8-jun
15-apr
12-mei
10-jun
22-apr
20-mei
17-jun
27-apr
25-mei
22-jun
6-mei
3-jun
1-jul
8-jul
22-mei

