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Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan de
campagne. Een tijdelijke rubriek is er „Als ik
raadslid word, dan ga ik ..‟ In deze rubriek krijgen
Anita van Gennip en Hans van Dongen het woord.
Verder enkele belangrijke data vanwege de
verkiezingen. Ook kijken we naar de oplopende
verkiezingskoorts in Drimmelen? U kunt ook
alvast enkele data in uw agenda noteren voor
ledenvergaderingen en ledenactiviteiten. De
volgende nieuwsbrief zal in februari verschijnen.
Artikeltjes (maximaal 200 woorden) kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

EXTRA NIEUWSBRIEF
Binnenkort ontvangt u een speciale uitgave van
de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal volledig aan
de campagne zijn gewijd.

Van de campagnecommissie

veel leren, daar is onze lijsttrekker Jürgen Vissers
het levende bewijs van. We hebben een goede
visie en programma en ik vind het fijn dat we het
er binnen Groen Drimmelen over eens zijn dat we
gaan voor inhoud. Geen populisme maar praten
waar het echt over gaat en oplossingen zoeken
die uitvoerbaar zijn. Ik zal me vooral richten op
zaken die onze inwoners direct bezighouden.
Gezien de financiële situatie zal het belangrijk zijn
de juiste keuzes voor onze inwoners te maken.
Natuurlijk is het belangrijk om van onze leden ook
respons te krijgen. Ik ben een mensen-mens zoals
men dat zo mooi zegt en vind het belangrijk
contact te hebben met onze leden en kiezers en te
horen wat zij belangrijk vinden. Als ik raadslid
word, ga ik mij daar vooral op richten. Maar
eerlijk is eerlijk: als nummer 5 op de
kandidatenlijst, verwacht ik niet direct dat ik
gekozen word. We moeten vooral realistisch
blijven.”

Hans, Gerry, Carla, Jos en Johan zijn de afgelopen
Belangrijke data verkiezingen
weken druk bezig geweest acties op touw te
Op 19 januari a.s. moet de kandidatenlijst worden
zetten. Centraal in de campagne staat een
ingeleverd. Voor die tijd krijgen alle kandidaten
persoonlijke benadering en duurzaamheid.
een formulier waarmee zij aangeven ermee in te
Duurzaamheid is verbonden aan de
stemmen dat zijn of haar naam
plasticinzameling waarvoor wij een
Wij wensen
op de lijst vermeld staat. Dit
aardigheidje in de aanbieding
moet uiterlijk
iedereen een heel formulier
hebben, in de vorm van een
10 januari a.s. bij Peter de
kartonnen bak voor de afvalzakken
Waard (Iepenlaan 25, 4921DX
gezond, gelukkig
voor het plastic. Dit is voor
Made) zijn ingeleverd. Men kan
en groen
sommigen een oplossing voor het
het ook op 8 januari meenemen
vraagstuk, waar laat ik mijn zak
naar de nieuwjaarsbijeenkomst.
2010
met plastic afval. Deze afvalbak
Op 21 januari wordt de
willen wij eerst aan de leden
lijstvolgorde bepaald en op
aanbieden. Dit willen wij op
22 januari wordt over de
zaterdag 30 januari gaan doen. Wij
geldigheid van de lijsten
willen u dan ook vragen hier tijd
besloten. Daarna is het op dit
voor te reserveren.
gebied rustig tot 3 maart
Wat zeker is, is dat we 20 en 27
wanneer we met zijn allen naar
februari met zoveel mogelijk
het stembureau gaan om onze
partijgenoten op pad willen gaan.
stem uit te brengen.
Bestuur
en
fractie
Op beide dagen bezoeken we drie
De partij - thermometer
van de zes kernen van onze
gemeente om met inwoners in
De temperatuur begint al aardig op
gesprek te komen. Ook u zult voor deze
te lopen. Je kunt het Carillon niet opslaan of alle
activiteiten worden benaderd.
partijen laten de inwoners lezen wat zij allemaal
voor hen in petto hebben.
Als ik raadslid word, dan ga ik ....(I)
Anita van Gennip: “Het eerste wat ik ga doen is
onze kiezers bedanken en dan zullen de mouwen
opgestroopt moeten worden. Aangezien ik geen
ervaring heb als raadslid zal ik mij wel het een en
ander eigen moeten maken. Het belangrijkste is
om me goed te oriënteren, lezen, praten en
luisteren naar alle partijen. In de praktijk kan men

Ook onze partij roert zich behoorlijk. Voor ons
niets nieuws want dat doen wij toch al vanaf eind
2007 met grote regelmaat.
Hoe hoog de koorts de komende weken gaat
oplopen weet niemand, maar het worden warme
weken tot aan 3 maart. In december was bij

NIEUWSBRIEF
GEWOON DOEN

www.groendrimmelen.nl

e-mail: info@groendrimmelen.nl

nr 39, januari 2010

secretariaat: Vaartkant 16, 4924 BK Drimmelen

_____________________________________________________________
Spraakvermaak weer een poll. Het aantal
uitgebrachte stemmen vertoont een dalende lijn.
De uitkomst voor Groen Drimmelen blijft redelijk
stabiel. Het publiek bij Spraakvermaak ziet ons
dus duidelijk zitten.

Als ik raadslid word, dan ga ik ....(II)
Hij is al vele jaren lid van onze partij en laat
regelmatig van zich horen. Hans van Dongen één
van onze kandidaten. Of hij ooit raadslid wordt?
Je weet nooit, de kans is niet zo heel groot als je
op plaats 16 van de kandidatenlijst staat.
Als Hans nu raadslid zou worden, dan zou hij zich
inzetten voor een open en helder
gemeentebestuur waar burgers meer bij
betrokken worden. De besluitvorming in
Drimmelen moet voor de burgers te begrijpen en
te beïnvloeden zijn. Eenvoudig en helder
taalgebruik en een goede tijdige communicatie
zijn hierbij belangrijk.
Verder vindt hij het belangrijk dat de onderlinge
saamhorigheid van de burgers wordt bevorderd.
Vrijwilligers zijn de motor van het sociale leven in
onze gemeente. Dit is in verenigingsverband het
geval. Maar ook mensen die hun medeburgers
helpen bij alledaagse dingen. Zij helpen veel
mensen bij het oplossen van belemmeringen in
hun dagelijkse bestaan. De Gemeente zou dat
meer moeten ondersteunen.
Hans denkt dat het vereenvoudigen van de
gemeentelijke organisatie het nodige kan
opleveren. Het is allemaal te ingewikkeld en kost
veel geld. Geld dat ook besteed kan worden voor
de burgers. De gemeente zal bij het maken van
de keuze welke taken zij gaat uitvoeren steeds
het belang van de burgers voorop moeten stellen.
Tenslotte vindt Hans dat het verbeteren van de
veiligheid van onze wegen en trottoirs aandacht

verdient. In onze gemeente zijn teveel gevaarlijke
situaties, door slecht onderhouden wegen en
trottoirs, voor de kinderen en ouderen in het
bijzonder. Dat maakt het voor hen lastig en
gevaarlijk om zich te voet of met de fiets te
verplaatsen.

Kandidaten voor bestuur gezocht
De kans bestaat dat onze voorzitter na de
verkiezingen raadslid wordt. Als dat zo is moeten
we op zoek naar een opvolger. Reden om nu
alvast een oproep te plaatsen voor leden die zich
eventueel beschikbaar willen stellen. Daarnaast is
een bestuur van drie leden een beetje aan de
krappe kant. We zouden het bestuur graag willen
uitbreiden met twee leden, zodat de
werkzaamheden wat meer kunnen worden
verdeeld. Kandidaten kunnen zich melden bij
Anita van Gennip via info@groendrimmelen.nl.

Agenda 2010
Voor het komende jaar hebben we de
ledenvergaderingen gepland op:
9 maart 2010: jaarverslagen 2009, begroting
2010, bestuursverkiezing.
15 juni 2010: giften en thema?
9 november: thema?
Voor de vergaderingen van juni en november zijn
we nog op zoek naar thema‟s. Ideeën zijn nog van
harte welkom. Dat geldt uiteraard ook voor onze
giften. Hebt u suggesties geef dit dan door aan
info@groendrimmelen.nl of aan Anita van Gennip.
We hebben ook een drietal ledenactiviteiten
gepland; namelijk op: 20 maart: de zwerfvuildag,
22 mei en 2 oktober. Voor beide laatste data zijn
we nog zoek naar een goede invulling. Ook
hiervoor zijn ideeën bij Anita van Gennip van
harte welkom.

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

