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afgebakende terreinen bezig gaan houden. Jürgen
BELANGRIJK
Vissers wordt ondersteund door Jürgen Peijs en
Bijzondere Algemene Leden
Vergadering i.v.m.
coalitieonderhandelingen op
maandag 12 april a.s. aanvang 20:00
uur locatie : Café Nicortiny,
Dorpstraat 26,4845 CE Wagenberg
Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan de
fractiesamenstelling, de zwerfvuilactie,
verkiezingscampagne 2014. Ingrid Rompa legt uit
waarom we dit jaar geld moeten schenken aan
Homeplan. De volgende nieuwsbrief zal in mei
verschijnen. Artikeltjes kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

Hans van Dongen. Zij gaan zich over zaken op het
gebied van bestuur en middelen buigen. Het
taakveld rond de onderwerpen uit de welzijnshoek
zijn de verantwoordelijkheid van Ricus Tiekstra,
Anita van Gennip en Marieke van Aard. De
grondgebiedzaken worden behandeld door Johan
de Bruijn, Hans Kuijpers en Jos Engelen.
Naast deze negen mensen bestaat de steunfractie
uit o.a. Gerry Jansen, Carla Rutgers, Jan en Elly
van den Berg, Roel d’Hooghe en Cor van Meel.
Een club waarmee we voor de dag kunnen komen.
Wilt u daar ook eens bij zijn? Dat kan gerust.
Even een belletje naar Jürgen of Ricus en we
houden een stoel vrij. Of gewoon aanschuiven
mag ook, zie hieronder het vergaderschema.

Zwerfvuilactie

Op 20 maart organiseerde de gemeente
Drimmelen de jaarlijkse zwerfvuilactie. Zoals al
Dat we er uit zijn is nu wel bekend. Jürgen en
een aantal jaren gebruikelijk was ook onze partij
Ricus, die als vertegenwoordigers van Groen
weer goed vertegenwoordigd. Opvallend was dat
Drimmelen (VP/D66) de onderhandelingen hebben
de politiek het een beetje had laten afweten.
gevoerd, zijn tevreden over de
Groen Drimmelen had twee ploegen
VOOR UW AGENDA
uitkomst en leggen het
georganiseerd. Één ploeg heeft in
Open dag
onderhandelingsresultaat met
Terheijden de boel Zwerfvuilvrij
Zaterdag 24 april 2010
veel vertrouwen aan de leden
gemaakt. De tweede ploeg is in het
voor. Voor Groen Drimmelen
centrum van Made actief geweest.
(VP/D66) zal opnieuw Marijke
WAVA/Go
Er zijn weer de nodige zakken met
Vos als wethouder worden
zwerfvuil gevuld en de straten en de
10.00-14.00 uur
voorgedragen. Zij behoudt haar
groenvlakken zijn weer een beetje
Aanmelden bij
portefeuille en kan zich dus met
minder vuil. Toch jammer dat een
info@groendrimmelen.nl
al haar energie op voor onze
dergelijk actie ieder jaar weer nodig
partij belangrijke punten
is. Het is toch een kleine moeite om
duurzaamheid en toerisme
je afval in een afvalbak te dumpen in plaats van
richten. Op maandag 12 april a.s. is een
op straat of in het plantsoen.
bijzondere ledenvergadering uitgeschreven.
Jürgen en Ricus zullen daar het
Verkiezingscampagne 2014
onderhandelingsresultaat aan u voorleggen en
Onze voorzitter Johan de Bruijn heeft het bij
toelichten. Het bestuur en de fractie rekent weer
verschillende gelegenheden herhaald: de
op een grote opkomst. Het is de bedoeling dat
verkiezingscampagne voor 2014 is op 4 maart
tijdens de raadsvergadering van 15 april (zie
2010 begonnen. Het bestuur gaat een aantal
onderstaand vergaderschema) het nieuwe college
ideeën uitwerken en uiteraard hopen we op de
zal worden geïnstalleerd en dat het
medewerking van zoveel mogelijk leden. Groen
coalitieprogramma aan de raad zal worden
Drimmelen moet de komende jaren niet alleen in
voorgelegd.
de raadszaal zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn,
maar ook daarbuiten.

Coalitieonderhandelingen

Samenstelling Fractie

Nadat de laatste nieuwsbrief is verschenen is er
het nodige gebeurd binnen de fractie. Eén van de
eerste zaken die we hebben geregeld is de
bemensing van de opinierondes. Rond Jürgen,
Ricus en Johan zijn trio’s gevormd die zich met

De Fractie in actie
In deze rubriek zullen Jürgen en Ricus u
regelmatig op de hoogte houden over hun
activiteiten. De afgelopen periode heeft vooral in
het teken van de coalitiebesprekingen gestaan.
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Toch hebben we ook tijd gevonden om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie van de gemeente.
Verder hebben we op 27 maart de kassen bezocht
tijdens ‘Kom in de kas’.
Fractie
Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Giften 2010; Homeplan
Het bestuur doet ieder jaar een voorstel voor
organisaties waar giften naar toe gaan. Leden
kunnen een voorstel doen. Dit keer een suggestie
van Ingrid Rompa.
Bij het verdelen van de gelden aan goede doelen
doe ik het voorstel om dit jaar een bijdrage te
geven aan Homeplan.
Deze organisatie, waarvan de oprichter de
Bredanaar Tebbe is, bouwt samen met de
toekomstige bewoners huisjes in een aantal
ontwikkelingslanden, waaronder Zuid-Afrika, Haïti
en Mexico. Zij zorgen voor concrete huisvesting
voor de allerarmsten van de samenleving.
Omdat mijn broer, (Roel van Rooij uit Made) al
een aantal jaren in Mexico voor Homeplan werkt
ben ik natuurlijk directer betrokken bij de
ontwikkelingen van deze organisatie en dus ook
donateur. Op de laatste jaarvergadering was daar
een groep mensen uit de bouw aanwezig,
aannemers, bouwvakkers, vakmensen. Zij hadden
op eigen kosten een bouwreis georganiseerd naar
Mexico, om daar daadwerkelijk hand- en
spandiensten te verlenen en hun verhaal was
indrukwekkend: zij hebben letterlijk op de
vuilnisbelten huisjes mee gebouwd en ervaren wat
een fantastisch werk er wordt verricht door
Homeplan. Misschien ga ik een keer mee om ook
een bijdrage te kunnen leveren.

Vooralsnog is iedere donatie zeer welkom en
daarom wil ik graag het voorstel doen aan de
leden van Groen Drimmelen om een bedrag over
te maken aan deze organisatie. Wie meer wil
lezen moet zeker de site bekijken:
www.homeplan.nl Ik hoop van harte dat dit
voorstel ondersteund wordt! Ingrid Rompa - van
Rooij

Het Bestuur vol vuur
Maandag 29 maart heeft het bestuur de eerste
vergadering gehouden in de nieuwe
samenstelling. Niet alleen een dagelijks bestuur
maar ook 2 bestuursleden heeft het nieuwe
bestuur. Naast de formele zaken die moesten
gebeuren, zoals bestuurleden formeel aanmelden
bij de Kamer van Koophandel, hebben we ook een
taakverdeling uitgewerkt. Het belangrijkste hierbij
is dat we activiteiten die we de komende maanden
willen gaan doen, hebben benoemt en daar een
bestuurslid daar aan gekoppeld. Denk aan
uitwerken van de afgelopen verkiezingscampagne,
denk aan het zoeken van nieuwe leden die op de
een of andere manier een rol spelen in de
gemeenschap zodat we ook daar beter
doordringen (sportverenigingen, dorpsgericht
werken etc.). Denk ook aan een PR strategie. Hoe
gaan we de leden en de burgers informeren en
waar doen we dat.
Bestuur
Johan de Bruijn voorzitter 0168-483025
johan@bicsnl.nl
Anita van Gennip ,secretaris 0628206434
info@groendrimmelen.nl
Marcel Verlinde, penningmeester 0168-484657
marcel.verlinde@xs4all.nl
Bestuursleden:Marieke van Aard, Jos Engelen

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 2010
maand
apr
mei
jun
Jul
sep
Algemeen Bestuur
26-apr
Algemene Ledenvergadering
12-apr
15-jun
Steunfractie
gewijzigd
vervalt
11-mei
8-jun
13-jul
Informatieronde
gewijzigd
vervalt
12-mei
10-jun
15-jul
Opinieronde
22-apr
20-mei
17-jun
22-jul
Steunfractie
27-apr
25-mei
22-jun
14-sep
Raadsvergadering gewijzigd
15-apr
6-mei
3-jun
1-jul
23-sep
Extra fractie
nnb
Extra raad
8-jul
Ledenactiviteit
22-mei

okt

28-sep
30-sep
7-okt
12-okt
21-okt

nov
9-nov
26-okt
28-okt
4-nov
16-nov
25-nov
nnb
11-nov

dec

30-nov
2-dec
9-dec
7-dec
16-dec

2-okt

let op data zijn onder voorbehoud. Raadpleeg onze website voor de juiste data. Steunfractie vergaderingen beginnen om 19:30 uur
en worden gehouden in het Gemeentehuis in Made

