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Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief schenken we ruim aandacht
aan de komende verkiezingen. We laten weer
twee leden vertellen wat zij zouden doen als zij
raadslid zouden worden. De volgende nieuwsbrief
zal eind van deze maand, dus nog voor de
verkiezingen verschijnen. Artikeltjes kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

CAMPAGNE 2010
Afgelopen week zijn de dozen met
toebehoren bij alle leden
afgegeven. Een klus waarvoor
Anita, de beide Jürgens, Johan en
Ricus de hele gemeente door zijn
gereden. Natuurlijk gaat u een
doos zelf gebruiken. Het is de
bedoeling dat u de andere dozen
aan vrienden, bekenden of buren
geeft en daarmee Groen
Drimmelen (VP/D66) bij hen onder
de aandacht brengt. U ontvangt
ook een e-mail leaflet. De
bedoeling hiervan is dat u dit
bericht naar zoveel mogelijk
vrienden en bekenden die in onze
gemeente wonen en mogen
stemmen, stuurt.

19

niet te weten op wie zij moeten stemmen, helpen
hun keuze te bepalen. Kiezers krijgen stellingen
voorgeschoteld, waarbij zij hun standpunt kunnen
aangeven. Uiteindelijk rolt daar een stemadvies
uit. Houdt de website van de gemeente
Drimmelen in de gaten voor het laatste
verkiezingsnieuws.

Twee lijsttrekkersdebatten

In de aanloop naar de verkiezingen komen er
twee verkiezingsdebatten. De eerste wordt op 19
februari a.s. gehouden. De
organisatie is in handen van BN/de
februari a.s.
Stem. Dit debat wordt gehouden in
zaal Zonzeel in Hooge Zwaluwe en
begint om 20.00 uur.

LIJSTTREKKERS
DEBAT 2010
ZONZEEL
HOOGE
ZWALUWE

RONDGANGEN FEBRUARI
In het kader van de campagne gaan we met
zoveel mogelijk leden op pad. Op 20 februari
brengen we een bezoek aan Made, Drimmelen en
Lage Zwaluwe. Op 28 februari bezoeken we
Terheijden, Wagenberg en Hooge Zwaluwe.
Jürgen Peijs en Johan de Bruijn gaan beide dagen
organiseren en zullen jullie dus benaderen om
mee te helpen. Hoe meer mensen mee doen, hoe
meer kiezers we kunnen aanspreken.

OPKOMSTBEVORDERING 3 MAART
Verkiezingen zijn een hoogtepunt in een
democratisch land als Nederland. Dat hoort het in
ieder geval te zijn. Toch blijft zo’n 40 % van de
kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen thuis. Door
het belang van de verkiezingen te blijven
onderstrepen, proberen we te bereiken dat het
percentage thuisblijvers omlaag wordt gebracht.
Het doet er niet toe wat men kiest; als men maar
wel gaat stemmen.
Om de opkomst nog verder te bevorderen doet
ook de gemeente Drimmelen mee aan de
stemwijzer. Daarmee willen we kiezers die zeggen

Het tweede debat zal op zondag 28
februari worden gehouden in
zorgcentrum de Wijngaerd in
Made. Dit debat wordt door de
WRT georganiseerd en
rechtstreeks op het lokale tvkanaal van tv-extra uitgezonden.
Het debat begint om 15:00 uur.

Als ik raadslid word, (I)

dan zal Peter ’s Gravendijk zeker
niet in een Batman-pakje, samen met
Ricus als Robin verkleed, door de kernen van onze
blauwgroene gemeente rennen.
Wel zou hij zich bij elke gelegenheid die zich voor
doet zijn gezicht laten zien en zijn stem laten
horen bij de burgers. Mensen zijn op zoek naar
een alternatief voor wat gefaald heeft. Onze
partij, beter gezegd onze ideeën, vormen dat
alternatief. Wij hebben niet alleen de analyse en
de opvattingen, wij zijn ook nog eens de partij die
als enige daadwerkelijk actief is en daarom weet
wat er onder de mensen leeft en speelt. Wij zijn
de enige die de mensen gefundeerde hoop kunnen
geven en het vertrouwen dat het anders kan. Als
we de harten van de mensen kunnen bereiken, ze
troost kunnen bieden en de hoop op een beter
leven met voldoende welvaart, respect en
zekerheid, dan zullen zij ons in staat stellen om
mét hen de wereld te veranderen in een socialere
en respectvollere.
Peter ’s Gravendijk was jarenlang een toegewijd
VP-lid en bestuurslid van deze partij. De laatste
jaren volgt hij de lokale politiek op een afstandje,
maar zeker met veel belangstelling. Hij is blij dat
Groen Drimmelen zich de laatste jaren weer als
een vooruitstrevende partij laat gelden en dat in
de lokale pers daar over wordt geschreven.
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De partij - thermometer

Nieuwjaar toe te wensen. Roel ‘d Hooghe was
zelfs zo sportief om op de fiets de winterse tocht
De spanning bij sommige partijgenoten begint
van Made naar Terheijden af te leggen. Terwijl Dik
langzaam op te lopen. Hoeveel zetels gaan het
en Maria van Beest en Ad en Jopie van Oosterhout
straks worden? Worden de fractie en de
na een etentje met het spraakvermaak-team nog
wethouder beloond voor vier jaar keihard werken
even langs kwamen. Vele bekenden
aan een beter Drimmelen?
maakten er een gezellige avond van.
28
februari
a.s.
Volgend jaar weer? ALS HET AAN
Groen Drimmelen heeft de
HET BESTUUR LIGT: JAZEKER!!!!
afgelopen jaren bewezen de
15:00 – 18:00
gemeente te kunnen besturen op
Als ik raadslid word,(II)..
basis van inhoud en logische
Stem
af
op
zou Elly van den Berg zich inzetten
keuzes. Sommige partijen
worden met de verkiezingen op
voor het sociale aspect van mensen
TV EXTRA/WRT
komst zenuwachtig en schuiven
die afhankelijk zijn van de geboden
voor:
moeilijke beslissingen liever voor
mogelijkheden binnen deze
zich uit. Onze fractie blijft
gemeente. Ook denkt Elly aan het
gewoon consequent de lijn
voortbestaan van het huidige
HET
volgen die ze al bijna vier jaar
Puzzelbad binnen de kern van
volgt.
Terheijden. Dit heeft voor de
LIJSTTREKKERS
inwoners niet alleen een grote
Kandidaten voor bestuur
DEBAT 2010
recreatieve functie, maar nog meer
gezocht
een sociale functie dan menigeen
van buiten de kern Terheijden denkt.
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.

Nieuwjaarsbijeenkomst groot succes
Op 9 januari j.l. hebben we een oude traditie van
de VP in ere hersteld en met succes! Zo’n 30
leden trotseerden sneeuw en ijs om elkaar in café
de Harmonie in Terheijden een voorspoedig

Ook op het gebied van het milieu en dan met
name het gescheiden aanleveren van afval is al de
nodige vooruitgang geboekt (denk onder andere
aan het apart inzamelen van plastic afval). Toch
zullen er altijd wensen te over blijven. Ik denk
hierbij met name aan het bestrijden van
zwerfafval. Op het gebied van openbaar groen wil
ik pleiten voor een grotere variatie en intensiever
onderhoud van dit gemeenschappelijk goed.
Tenslotte vind ik helder communiceren zowel
binnen de raad als naar de burger van essentieel
belang voor het totale functioneren.
Elly is al vele jaren lid van onze partij en heeft in
de voormalige gemeente Terheijden een aantal
jaren in de gemeenteraad zitting gehad.

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN
(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de
feb
Mrt
9-mrt
Algemene Ledenvergadering
2-feb
16-mrt
Steunfractie
4-feb
18-mrt
Informatieronde gemeenteraad
11-feb
25-mrt
Opinieronde gemeenteraad
23-feb
30-mrt
Steunfractie
8-apr
Raadsvergadering besluitvormend 25-feb
11-mrt
Extra raad
20-mrt
Ledenactiviteit

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

