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Inhoud Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief schenken we aandacht
aan de voorbereidingen op de komende
verkiezingen. Jürgen Vissers en Jürgen Peijs
hebben een korte bijdrage geleverd; de
campagnecommissie doet mededelingen over
de acties die zij al hebben bedacht.
Natuurlijk blikken we kort terug op de
ledenvergadering. De volgende nieuwsbrief
zal in januari verschijnen. Artikeltjes kunnen
naar info@groendrimmelen.nl worden
gestuurd.

Jürgen Vissers met vertrouwen de
verkiezingen in!

duidelijk te maken waar Groen Drimmelen
(VP / D66) voor staat. We hebben de
afgelopen periode gemerkt dat dit werkt en
krijgen veel positieve reacties van inwoners.
Maar ook met de mensen die het niet met
ons eens zijn durven we de discussie aan te
gaan en dat zullen we blijven doen.
Daarnaast hebben wij een duidelijk antwoord
op de veelal populistische geluiden vanuit de
Lijst Harry Bakker en onderscheiden we ons
steeds meer van de onlangs opgerichte
afdeling GroenLinks door OGD. Ook dat
zullen we meer en meer gaan benadrukken.
We gaan er tegen aan in de komende
maanden om een fantastische
verkiezingsuitslag neer te zetten. We moeten
winnen ten opzichte van 2006 en dat is
absoluut mogelijk als we er met zijn allen
voor gaan.
Bedankt en ik reken op jullie tijdens de
campagne!

Tijdens de afgelopen Algemene
ledenvergadering (ALV) ben ik door de leden
van Groen Drimmelen (VP / D66) verkozen
tot lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart
2010. Via deze weg wil ik de leden bedanken
voor het gestelde vertrouwen!
Jürgen Vissers
Groen Drimmelen (VP / D66) leeft en dat is
te merken! De ALV was
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en Ivano. Mijn roots liggen in Tilburg,
tijdens de ledenactiviteiten
waar ik op 13 mei 1978 geboren ben.
is het drukker dan ooit en
Ik werk als juridisch
bij fractievergaderingen
NIEUWJAARS
beleidsmedewerker bij de gemeente
moeten we tegenwoordig
BIJEENKOMST
Steenbergen. Daarvoor heb ik 2 jaar
extra stoelen halen zodat
8
januari
2010
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enkele steunfractievergaderingen heb ik het
Op basis van ons programma, op basis van
gevoel gekregen dat Groen Drimmelen
de inhoud gaan we de verkiezingen in. We
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om de inwoners van de gemeente Drimmelen
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De afgelopen jaren ben ik actief betrokken
geweest bij het plan Oranjeplein. Ik heb
diverse gesprekken gevoerd en trad in de
opinieronde in 2008 als woordvoerder,
namens de bewoners op. Verder ben ik
trainer van de kabouters van V.v. Terheijden.
Daardoor ben ik zeer betrokken bij de jeugd
in de gemeente Drimmelen. Heel veel zaken
hebben al een jarenlange geschiedenis en
dat kost tijd om dat allemaal te achterhalen.
Een voorbeeld hiervan is het bouwproject
Oranjeplein. Door mijn betrokkenheid bij het
Oranjeplein ben ik de lokale politiek veel
interessanter dan ik in eerste instantie had
durven denken. Ik hoop met Groen
Drimmelen VP/D66 de komende jaren veel
voor de gemeente Drimmelen te kunnen
betekenen. Mijn Credo is dan ook geheel in
stijl: GEWOON DOEN.

van de lijst werd conform het advies
vastgesteld. De aanwezigheid van veel leden
was in de ogen van het bestuur een signaal
dat het goed gaat met de partij. Nu
vasthouden en uitbouwen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Het bestuur heeft besloten een oude traditie
van de VP te laten herleven. Op vrijdag 8
januari a.s. is iedereen van harte welkom in
Cafe de Harmonie in Terheijden vanaf 20.00
uur om samen met het bestuur en de fractie
een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.
Een jaar waarin een nieuwe raad gekozen
gaat worden. Een nieuwe raad waarin wij
hopen dat onze partij met een grotere fractie
nog meer invloed op het gemeentelijk beleid
kan uitoefenen.

VAN DE CAMPAGNECOMMISSIE

DE LEDENVERGADERING
Zo’n dertig leden waren op 11 november bij
de algemene ledenvergadering aanwezig.
Hans Kuijpers heeft de leden geïnformeerd
over de laatste ontwikkelingen in de fractie
en de gemeenteraad. Daarna is het
verkiezingsprogramma besproken. De grote
lijn van dit programma is door de leden
overgenomen. Enkele passages worden nog
aangepast overeenkomstig de gedane
voorstellen. Vervolgens heeft de
kandidaatstellingscommissie het advies over
de kandidatenlijst toegelicht. Het bestuur
had al besloten dit advies ongewijzigd aan de
leden voor te leggen. Jürgen Vissers werd
unaniem tot lijsttrekker gekozen. Ook de rest

De campagnecommissie bestaat uit Hans
Kuijpers en Gerry Jansen. Er worden nog
mensen gezocht aanmelden bij Hans.
De campagnecommissie is begonnen ideeën
te inventariseren welke acties we de
komende periode in aanloop naar de
verkiezingen gaan ondernemen en wie daar
bij betrokken gaan worden. Hier zal
natuurlijk vooral een beroep worden gedaan
op de personen die zich voor de
kandidatenlijst hebben aangemeld.
Ideeën voor de campagne zijn natuurlijk
altijd welkom. Stuur je ideeën door naar
Hans Kuijpers: jbm.kuijpers@casema.nl

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

8-jan

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

