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Inhoud Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief schenken we aandacht de
komende verkiezingen en wat daarna volgt. Er
wordt ook iets geschreven over de komende
ledenvergadering. De volgende nieuwsbrief zal in
maart verschijnen. Artikeltjes kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

Rondgang 20 februari

Er zullen ook nieuwe bestuursleden worden
gekozen. Als Ricus in de raad wordt gekozen, en
wie verwacht dat nu eigenlijk niet, moet er een
nieuwe voorzitter komen. Daarnaast willen we het
bestuur met twee leden uitbreiden, zodat we de
werkzaamheden wat beter kunnen spreiden.
Op de agenda staat ook een voorstel om het
huishoudelijk reglement aan te passen. Dit omdat
er niets is geregeld over coalitiebesprekingen en
over het aangaan van lijstverbindingen.

De eerste rondgang was een groot succes. Met 16
leden is een bezoek gebracht aan Lage Zwaluwe,
Drimmelen en Made. In
Lage Zwaluwe en
9 maart 2010
Drimmelen is uitgebreid
geflyerd voor de plastic
afvaldoos. Bij de
Algemene
verschillende
ledenvergadering
supermarkten zijn meer
dan 150 dozen uitgereikt.
De reacties waren erg
19:30 uur
positief.

De partij - thermometer

De afgelopen weken heeft het Carillon vol
gestaan met berichten van alle partijen.
Ook Groen Drimmelen heeft zich hierin
laten gelden. Groot verschil met andere
partijen is dat wij ons ook in de jaren
daarvoor met grote regelmaat van ons
hebben laten horen.
Mooi is het om bij Spraakvermaak van
Henk van Ingen van BN/de Stem te horen
dat Groen Drimmelen het de afgelopen
jaren zo goed heeft gedaan.
3 MAART 2010
Bij de peilingen van Spraakvermaak blijven
Woensdag 3 maart a.s. is
Café de Harmonie we rond de 24 % scoren. Aangezien de
de hoogtijdag voor de
samenstelling van het publiek toch wel
Terheijden
gemeentelijke
wisselt, is dit een goed signaal. Het zullen
democratie. Iedereen kan
we bij de verkiezingen dit percentage niet
dan gaan stemmen. Het
halen, maar dat het aanzienlijk meer zal zijn
aantal inwoners dat zich
dan
in 2006 lijkt bijna voorspelbaar.
afvraagt waarom zij zouden stemmen is wellicht
weer veel te groot. De afgelopen weken hebben
Als ik raadslid wordt, dan ......
we veel mensen gesproken en geprobeerd hen er
zou Domien zich inspannen het contact met de
van te overtuigen dat stemmen tenminste een
burger te herstellen. Minder vergaderen op het
morele plicht is. Hoe is het gesteld in landen waar
gemeentehuis en meer de straat op om met de
je niet mag en kunt stemmen? Is het daar wel
burgers in contact te komen, dat moet er
goed? Alleen dat moet al een reden zijn om te
gebeuren volgens deze ‘oude rot’.
gaan stemmen. Wat je dan stemt, tja daar moet
Zeker in deze tijden waarin van inwoners veel
men wel wat voor doen. Je verdiepen in al
opofferingen worden gevraagd is goed contact van
datgene dat door de partijen wordt toegezegd en
het grootste belang. Opofferingen vragen om
wat zij in het verleden hebben waargemaakt.
begrip bij hen die deze moeten brengen. Om dat
Waar is er meer corruptie? In Nederland waar je
begrip te bereiken zou Domien zoveel mogelijk
vrij kunt stemmen, of in landen waar dat niet is?
organisaties en inwoners bij de te voeren

Algemene ledenvergadering
Op 9 maart houden we de jaarlijkse
ledenvergadering. De vergadering wordt
gehouden in café De Harmonie in Terheijden. In
deze vergadering blikken we terug op de
afgelopen campagne en op de uitslag. We zullen
ook de inzet van het bestuur en de fractie bij de
coalitiebesprekingen met u doornemen.
Verder zal Marcel als penningmeester
verantwoording over de financiën van het
afgelopen jaar afleggen.

discussies willen betrekken. Ga in gesprek, leg uit
wat er moet gebeuren en vraag hoe anderen daar
een rol bij kunnen spelen. Bedenk het niet in de
raadszaal maar vooral daarbuiten moet gebeuren!
Domien van den Berg, was in de jaren negentig
van de vorige eeuw één van de gezichten van de
D66-fractie. Samen met Cor en Marijke vormde
hij rond de herindeling en daarna de fractie in de
gemeenteraad. Vele jaren was Domien actief bij
het Waterschap en binnen het verenigingsleven in
Made is hij een veel gevraagd en graag geziene
persoon. Madese Natuur Vrienden, Madese Boys,
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buurtvereniging de Wijngaard en de Harmonie St.
Ceacilia mochten en mogen een beroep doen op
zijn bijna tomeloze energie. Dit alles leidde ertoe
dat Domien enige jaren geleden terecht de eretitel
Grootste Juin van de May in ontvangst mocht
nemen.

Politiek café in de Zonzeel
Op 19 februari heeft Jürgen de kleuren van Groen
Drimmelen in het enige publieke debat mogen
verdedigen. Samen met leeftijdgenoot Bart van
Dijk van de PvdA bleek Jürgen de ‘winnaar’ van
dit debat te zijn. De complimenten voor hem
waren niet van de lucht. Weer een teken dat
Groen Drimmelen er steeds weer in slaagt
mensen met kwaliteit naar voren te schuiven.

Politiek in de lokale pers
Een beloning voor onze fractie is een uitnodiging
voor een interview door BN/De stem. Het artikel
verschijnt vlak voor de verkiezingen
Is u verder de populistische taal in de lokale pers
ook opgevallen. Ineens zijn de partijen van plan
om starterswoningen te laten bouwen. Ineens
vinden partijen dat duurzaamheid van belang is.
Er is zelfs een kandidaat raadslid dat meent
belasting terug te kunnen betalen als de
gemeente een dienst niet levert. Of
toeristenbelasting is een oneerlijke belasting,
terwijl deze niet geheven wordt van inwoners,
maar van mensen van buiten die onze gemeente
als toerist bezoeken.

Oproep Amnesty International
Via Ingrid Rompa ontvingen wij het verzoek om
aandacht te schenken aan de digitale acties van
Amnesty International. Deze organisatie waarvoor
binnen onze organisatie veel sympathie bestaat, is
op zoek naar mensen die mee willen doen aan de
wereldwijde strijd voor mensenrechten.

Mensenrechten die nog steeds in vele landen
worden geschonden. Kijk ook een op de website
van Amnesty International (www.Amnesty.nl) en
kijk wat u kunt doen.

Giften 2010
Jaarlijks is een bedrag van € 600,00 beschikbaar
om aan goede doelen te besteden. In de
ledenvergadering van juni a.s. wil het bestuur een
voorstel hiertoe voorleggen. Suggesties voor
giften zijn weer van harte welkom. U kunt uw
voorstellen bij Anita van Gennip indienen bij
voorkeur via info@groendrimmelen.nl

Bijzondere steunfractie bijeenkomst
Op 4 maart, daags na de verkiezingen, komt de
steunfractie samen met het bestuur om 18:30 uur
bijeen om de strategie voor de
coalitieonderhandelingen te bespreken. In principe
zullen Jürgen Vissers en Ricus deze besprekingen
namens Groen Drimmelen voeren. Om 19:30 uur
vinden de eerste openbare besprekingen plaats.
Deze bijeenkomst zal in het gemeentehuis
plaatsvinden. Afgesproken is dat de grootste partij
hier het initiatief toe neemt.
Wat de inzet van Groen Drimmelen wordt hangt
uiteraard grotendeels van de verkiezingsuitslag af.
In principe willen we weer aan de collegetafel
aanschuiven, maar niet ten koste van alles.

Ledenactiviteit 20 maart
De eerste ledenactiviteit die op stapel staat is op
20 maart a.s. Het is net als voorgaande jaren de
bedoeling dat onze partij weer mee doet aan de
zwerfvuilmiddag die de gemeente weer gaat
organiseren. Uiteraard willen we weer met zoveel
mogelijk mensen actief zijn. Je kunt je nu al bij
Ricus Tiekstra aanmelden. Nadere informatie
hierover volgt.
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(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem contact op met de fractie)
Mrt
apr
mei
Jun
jul
9-mrt
15-jun
Algemene Ledenvergadering
16-mrt
13-apr
11-mei
8-jun
Steunfractie
18-mrt
15-apr
12-mei
10-jun
13-jul
Informatieronde gemeenteraad
25-mrt
22-apr
20-mei
17-jun
15-jul
Opinieronde gemeenteraad
30-mrt
27-apr
25-mei
22-jun
22-jul
Steunfractie
8-apr
6-mei
3-jun
1-jul
Raadsvergadering besluitvormend
11-mrt
8-jul
Extra raad
20-mrt
22-mei
Ledenactiviteit

