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Inhoud Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan de
uitslag van de verkiezingen en de voortgang van
de coalitiegesprekken, de ledenvergadering en de
giften. Ook aandacht voor de zwerfvuildag op 20
maart a.s. De volgende nieuwsbrief zal in april
verschijnen. Artikeltjes kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd. Dit

keer beginnen we met het voorstellen van de
nieuwe voorzitter

2,3 zetels. Te weinig voor 3 maar ruimschoots
voldoende voor 2 zetels.
Grote winnaar is de VVD die van twee naar vier
zetels groeit. LHB wist het verlies te beperken tot
één zetel. Het vertrouwen in Terheijden in Harry is
onveranderd groot. Iets wat ons toch wel hooglijk
heeft verbaasd.

De nieuwe fractie

Na de verkiezingen bestaat de fractie uit Jurgen
Vissers en Ricus Tiekstra. Jürgen zal de rol van
fractievoorzitter vertolken, terwijl Ricus het
Voorzitter Johan de Bruijn
fractiesecretariaat op zich zal nemen. Voor het
Tijdens de Algemene Ledenvergadering ben ik
overige zullen Jürgen en Ricus de te behandelen
gekozen tot voorzitter. In deze functie volg ik
onderwerpen zoveel mogelijk eerlijk verdelen.
Ricus op. Het afgelopen jaar ben ik actief geweest
Naast de fractie die de partij in de raad zal
in de steunfractie en de opinieronde. Als nummer
vertegenwoordigen, vormt de steunfractie een
drie op de kandidatenlijst greep ik net naast een
onmisbare club binnen de partij. In de
raadszetel. Doordat Ricus als nummer twee wel in
steunfractie zullen partijgenoten zitting nemen als
de raad werd gekozen, moest het bestuur op zoek
burgerlid in de opinieronde. Daarnaast is er
naar een nieuwe voorzitter. Na diverse
voldoende ruimte voor inbreng van andere
gesprekken heb ik mij hier beschikbaar voor
partijgenoten. In de
gesteld.
eerstvolgende nieuwsbrief
20 maart
Na mijn verkiezing heb ik al
zullen we de samenstelling
in grote lijnen mijn plannen
van de steunfractie met de
voor de komende periode
portefeuilleverdeling kenbaar
geschetst. De
zwerfvuildag
maken.
verkiezingscampagne voor
2014 is wat mij betreft al
Zwerfvuildag
begonnen. Ik wil de partij
aanmelden bij
Ieder jaar organiseert de
nog meer zichtbaar maken.
gemeente Drimmelen een
Niet alleen door stukjes in
Zwerfvuildag.
het Carillon of Rondom de
info@groendrimmelen.nl zogenaamde
Al
jaren
is
Groen
Drimmelen
Toren, maar ook door
daar
met
meerdere
leden
allerlei activiteiten te gaan
aanwezig.
Ook
dit
jaar
willen
doen. Verder wil ik laten
we ons weer laten zien op deze
onderzoeken op welke manier onze partij
middag.
aantrekkelijker kan worden in Terheijden,
Op 20 maart is het weer zover. Doen jullie ook
Wagenberg, Hooge – en Lage Zwaluwe. We
met ons mee? Geef je dan op bij
hebben al een paar mensen die hieraan willen
info@groendrimmelen.nl
meewerken en die we gekscherend “het
Het zou mooi zijn als we in alle kernen net zo‟n
wetenschappelijk bureau van Groen Drimmelen”
groene brigade kunnen laten zien als de weken
genoemd.
voorafgaand aan de verkiezingen!
Ik zal mij regelmatig laten horen via deze
nieuwsbrief

Verkiezingen 2009
Winnaar, maar toch ook een beetje verliezer. Dat
is het dubbele gevoel na de verkiezingen van
3 maart. Het gevoel vooraf was prima. De pers
was erg positief en ook de signalen uit de
verschillende kernen maakten ons misschien een
beetje erg optimistisch. Feit is dat we in ALLE
stembureaus hebben gewonnen. De winst ten
opzichte van 2006 vertaalde zich naar ongeveer

Coalitievorming
Op donderdag 4 maart hebben bestuur en
(steun)fractie de eerste piketpaaltjes gezet voor
de nieuw te vormen coalitie. In deze bijeenkomst
hebben we vijf uitgangspunten geformuleerd
welke voorwaarden voor onze partij zijn voor
deelname aan een coalitie. Deze voorwaarden
waren: onderling vertrouwen; samenwerking,
erkenning van de financiële knelpunten, geen
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uitsluiting van enig onderwerp bij de
kerntakendiscussie en een stabiel bestuur.
Dezelfde avond hebben we onder leiding van de
vertegenwoordiger van de grootste fractie met
alle partijen om tafel gezeten voor een eerste
bespreking. De uitkomst van dit overleg is
inmiddels wel bekend. Maandag 8 maart is een
tweede gespreksronde gevolgd. In deze ronde
hebben alle zes partijen hun drie belangrijkste
punten ingebracht. Vanuit Groen Drimmelen zijn
de volgende zaken ingebracht: Inzetten op
Drimmelen als woongemeenten waarbinnen
aandacht voor de bouw van echte
starterswoningen en aandacht voor dorpsgericht
werken; Drimmelen als duurzame gemeente, met
vooral aandacht voor de energieneutrale
gemeente, met inzet voor windenergie op ons
grondgebied. Het derde punt was inzetten op
toerisme en recreatie, waarbij in het
bestemmingsplan Buitengebied ruimte wordt
gecreëerd en waarbij toeristenbelasting als
doelbelasting wordt ingezet.
De besprekingen worden 19 maart voortgezet.
Dan zal o.a. over de begroting 2011 worden
gesproken en zal ook worden gesproken over de
wijze waarop de kerntakendiscussie zal worden
behandeld.

Terugblik ALV
Op 9 maart waren ruim 20 leden getuige van de
laatste ledenvergadering onder leiding van Ricus
Tiekstra. Deze ledenvergadering stond in het
teken van de terugblik op 2009 en op de
verkiezingen van 3 maart.
Ook was er aandacht voor het huishoudelijk
reglement. Het bestuur was van oordeel dat in dit
reglement ook aandacht besteed zou moeten
worden aan deelname aan een coalitie en aan het
aangaan van een lijstverbinding. Deze zaken zijn
nog niet geregeld.

De leden konden er wel mee instemmen dat deze
zaken worden geregeld, maar het bestuur moet
nog even terug „naar de tekentafel‟ om de
voorgelegde teksten nog een keer te bekijken.
In juni zullen deze zaken weer aan de orde
komen.
Verder werd Jos Engelen tot lid van het bestuur
gekozen en was men unaniem in de benoeming
van Johan de Bruijn tot voorzitter als opvolger van
de naar de raad vertrekkende Ricus Tiekstra.
Marijke, Hans en Jürgen werden nog door het
bestuur in het zonnetje gezet voor hun inzet
tijdens de afgelopen raadsperiode.

Ons Wetenschappelijk bureau
Sinds kort beschikt onze partij over een heus
wetenschappelijk bureau. Johan de Bruijn en zijn
partner Carla Rutgers „runnen‟ dit bureau. Dit
wetenschappelijk bureau zal zich de komende tijd
buigen over zaken waar onze partij belang bij
hebben. Een eerste onderzoek waar dit bureau
zich mee bezig gaat houden zal over de beleving
van de kern Terheijden handelen. Waarom staan
zoveel inwoners van Terheijden met de rug naar
de rest van de gemeente Drimmelen.

Giften 2010
Tijdens de afgelopen ALV is enige tijd stilgestaan
bij de jaarlijkse donaties.
Groen Drimmelen (VP/D66) heeft een goede
traditie van de VP overgenomen. Jaarlijks worden
vier goede doelen gekozen. Twee lokale en twee
nationale of internationale goede doelen. Deze
doelen moeten passen binnen de uitgangspunten
van onze partij. Dit betekent dus dat de doelen te
maken moeten hebben met één van de
millenniumdoelen, duurzaamheid of sociaalculturele activiteiten.

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 1e halfjaar 2010
(Let op: data zijn onder voorbehoud, raadpleeg de website of neem contact op met de fractie)
Mrt
apr
mei
Jun
jul
9-mrt
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Algemene Ledenvergadering
16-mrt
13-apr
11-mei
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13-jul
Steunfractie
18-mrt
15-apr
12-mei
10-jun
15-jul
Informatieronde gemeenteraad
25-mrt
22-apr
20-mei
17-jun
22-jul
Opinieronde gemeenteraad
30-mrt
27-apr
25-mei
22-jun
Steunfractie
8-apr
6-mei
3-jun
1-jul
Raadsvergadering besluitvormend
11-mrt
8-jul
Extra raad
20-mrt
22-mei
Ledenactiviteit

