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Inhoud Nieuwsbrief
In deze volle nieuwsbrief schenken
we aandacht aan de uitkomst van de
Bijzondere Algemene
Ledenvergadering , Marijke is weer
wethouder, Open dag WAVA-!GO,
giften 2010,plastic zakken, nieuws
van de fractie en het bestuur . De
volgende nieuwsbrief zal in juni
verschijnen. Artikeltjes kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden
gestuurd.

geweest namens Groen
Drimmelen . Hierbij een kort
VOOR UW AGENDA
verslag van Ricus; Op zaterdag
18 september
24 april hield WAVA/!GO een
open dag. Reden voor ons om
Rondleiding
ons een keer rond te laten
Eendenkooi Terheijden
leiden op een bedrijf waar ook
met aansluitend een
inwoners van onze gemeente
gezellige ledenavond
werkzaam zijn. Het bedrijf liet
AANMELDEN ZSM
zien waar men momenteel mee
UITERLIJK 1 JULI A.S
bezig is. WAVA/!GO is veel
ivm reserveren gidsen
meer dan een werkplaats waar
bij het secretariaat
mensen die in het normale
Bijzondere Algemene
bedrijfsleven moeilijk aan de
Ledenvergadering 12 april
slag komen werkzaam zijn. De
Op Maandag 12 april kwamen de leden van Groen
laatste jaren timmert de organisatie nadrukkelijk
Drimmelen bijeen voor een Bijzondere Algemene
aan de weg om mensen in grotere of kleinere
Ledenvergadering. Dit omdat de fractie de
groepen bij diverse bedrijven in de omgeven te
coalitie onderhandelingen had afgerond en de
plaatsen. Verder liet men zien wat men zoal voor
resultaten hiervan aan de leden ter goedkeuring
de groenvoorziening te bieden heeft, terwijl men
voorgelegd dienen te worden. Jürgen Vissers gaf
ook een groenquiz had, waar Marijke en Ricus
een toelichting en zei zeer tevreden te zijn met
uiteraard aan mee hebben gedaan. Een prijs
het resultaat omdat er veel punten uit het
hebben we niet gewonnen. Soms moet je met
programma van Groen Drimmelen in staan. Er
opzet je kennis een beetje verdoezelen (of wisten
waren kritische vragen te beluisteren zoals; hoe
we het gewoon niet?). Wat vooral mooi was, was
gaan we het allemaal doen; het hele verhaal is
de sfeer bij de verschillende afdelingen. De
heel erg op hoofdlijnen en kan het niet wat meer
medewerkers die zich vooral met het inpakken
SMART (SMART staat voor specifiek,meetbaar,
van allerlei goederen bezig houden, stralen ook op
actueel,resultaat en tijd) m.a.w. het is wat vaag
deze extra werkdag erg veel plezier uit. Dat doet
allemaal. Signalen die de steunfractie en het
je toch goed. Je weet dan weer waar een deel van
bestuur ook had gegeven. Het antwoord van de
je belastingcenten naar toe gaan. Toch goed om
fractie hierop was dat de speer- en
een keer een blik te werpen.
aandachtspunten uit het akkoord samen met het
college ingevuld gaan worden en dat men hier
Plastic zakken
snel mee aan de gang wil. Er zijn duidelijke
Onze dozen voor de plastic zakken hebben tijdens
afspraken gemaakt met de andere partijen en
de verkiezingscampagne gretig aftrek gevonden
hier zal naar gehandeld worden. Het akkoord
en werden gewaardeerd door de ontvangers.
werd door de aanwezige leden goedgekeurd
Onlangs stuurde echter een van onze leden een
waarna een felicitatie aan de fractie op zijn plaats
mail om zijn ongenoegen te uiten over het
was en de complimenten voor een mooie resultaat
ontbreken van plastic zakken om er in te stoppen
in een korte tijd. Wij wensen Jürgen en Ricus heel
en de manier waarop deze bezorgd worden. De
veel succes!
bevoorrading van deze zakken richting inwoners
van de gemeente Drimmelen liep inderdaad niet
Marijke Vos weer wethouder
op rolletjes. Soms worden dingen het slachtoffer
Op 15 april Marijke Vos weer benoemd tot
van hun eigen succes. Er waren zoveel aanvragen
wethouder van Groen Drimmelen. Zij krijgt in
dat men de plastic zakken niet op tijd geleverd
haar portefeuille ; economische zaken en
kon krijgen. Het probleem was bekend bij de
werkgelegenheid, recreatie en
gemeente en is inmiddels opgelost. De manier van
toerisme,Biesboschzaken, Verkeer en Vervoer,
bezorgen en ophalen van de zakken wordt medio
Milieu, gebiedsontwikkeling Wijde Biesbosch,
2010 landelijk geëvalueerd.
Sociale Zaken en Dierenwelzijn. Namens de leden
heeft Marijke een mooie bos bloemen gekregen en
De Fractie in actie
wij wensen haar de komende 4 jaar weer heel
De coalitiebesprekingen zitten er op. De coalitie is
veel succes.
rond. Het programma gepresenteerd en Marijke is
weer wethouder. Het echte werk kan nu beginnen.
WAVO-!GO
De eerste echte raadsvergadering leverde niet zo
Op zaterdag 24 april was er een open dag van
heel veel vuurwerk op. Het coalitieakkoord werd,
WAVA-!GO waar zowel Marijke als Ricus heen zijn
zoals verwacht kritisch ontvangen. Zo hoort het
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ook. Belangrijk was de goedkeuring van het
bestemmingsplan Made - Oost, waar zo’n 150
woningen komen, met een aanzienlijk aandeel
betaalbare woningen. Verder heeft de fractie zich
nadrukkelijk laten informeren over de
milieueffectrapportage over de Zuiderklip. Een
zeer verhelderende avond, die voortgezet gaat
worden in de opinieronde in de maand mei,
waarna de besluitvorming wellicht in juni zal
plaatsvinden. Verder hebben we ons gezicht laten
zien bij de presentatie van de plannen rond de
bouw van de Zonzeelschool in Terheijden en bij de
open dag van WAVA/!GO in Oosterhout. In mei isl
de fractie aanwezig geweest bij de start van de
toeristische wandelroute door onze gemeente.
Ricus zal op 16 mei deelnemen aan de
Terheijdenloop. Hij hoopt natuurlijk door velen te
worden aangemoedigd.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Giften 2010; Homeplan
Aangezien zoals eerder vermeld de leden hebben
ingestemd met het voorstel van Ingrid Rompa
voor een gift van € 150,00 voor Stichting
Homeplan zijn er voor dit jaar nog € 300,00
beschikbaar voor giften. Omdat de eerste twee
giften voor projecten in het buitenland waren
zoeken we nog goede ideeën voor andere goede
doelen binnen onze gemeente.
Het Bestuur vol vuur
Maandag 26 april heeft het Bestuur weer een
bestuursvergadering gehad. De laatste maanden
was er een zeer volle actiepuntenlijst ontstaan,
die we weg moesten werken. Een van de punten
was de taken van het huidige bestuur benoemen.
Welke taken heeft de secretaris formeel, welke
taken heeft de voorzitter formeel etc. Daarna zijn
er niet functie gebonden taken benoemd. Wie

onderhoudt de website, wie organiseert de leden
activiteiten etc. In de notulen van de bestuursvergadering zijn deze zaken uitgewerkt. Een
tweede belangrijk punt was het agenderen en
benoemen van de thema’s van de ledenvergaderingen. We dachten dat we er aardig
uitgekomen waren: Op 16 Juni a.s. wilden we het
thema dorpsgericht werken agenderen. De
volgende morgen reeds kwamen we erachter dat
dit een slechte keuze was, omdat die avond de
gemeente zelf voor alle ingewijden dit thema
benoemd heeft. Dus er is niemand beschikbaar
die op 16 Juni iets zinnigs hierover kan vertellen.
Omdat we op 12 april nog een extra bijzondere
ALV hebben gehad is nu besloten de vergadering
van juni te laten vervallen. Verder hebben we
besloten op Zaterdag 4 september een
debattraining voor fractie en steunfractie te
organiseren. Op dit moment hebben we al 11
aanmeldingen. We willen deze training, bij
voldoende belangstelling, ook gaan organiseren
voor geïnteresseerde leden. Op 18 september
hebben we een rondleiding bij de Eendenkooi in
Terheijden/Wagenberg kunnen regelen en willen
we aansluitend een gezellig avondje regelen.
Bijzonderheden volgen nog. Wel moet voor de
rondleiding in de Eendenkooi voor 2 juli het aantal
deelnemers bekend zijn dus meldt je zsm aan.
Binnenkort zal ons “Wetenschappelijk Bureau”
voor de eerste keer bij elkaar komen om hun
activiteiten in kaart te brengen en te plannen. Dus
de komende tijd zaken genoeg te doen. Indien
jullie als leden nog ideeën hebben voor een thema
voor onze ledenvergadering of ledendag dan kun
je naar inbrengen bij onze secretaris .
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
Algemeen Bestuur
Algemene Ledenvergadering

mei

jun

Jul

01-jun
05-jun
Ivm de bijzondere ALV van 12 april
vervalt de ALV van juni

Steunfractie
Informatieronde

11-mei
12-mei

8-jun
10-jun

13-jul
15-jul

Opinieronde

20-mei

17-jun

22-jul

Steunfractie

25-mei

22-jun

6-mei

3-jun
nnb
8-jul

Raadsvergadering
Extra fractie
Extra raad

1-jul

Vervalt ivm middag/avondprogramma van

sep

okt

20-sept

30-okt

nov

dec

9-nov
28-sep
30-sep

26-okt
28-okt

30-nov
2-dec
9-dec

7-okt

4-nov

14-sep

12-okt

16-nov

7-dec

23-sep

21-okt

25-nov
nnb
11-nov

16-dec

Ledenactiviteit
18-sept
sept. en debattraining (datum volgt)
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 12 mei woensdag ivm Hemelvaart

