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deze weg in de toekomst gebruikt voor de
ontsluiting van dit nieuwe wijkje. Het gevolg:
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan:
een, relatief grote, toename van het verkeer.
Nieuws van de fractie . Er is een nieuwe rubriek
Op basis van verkeerskundig onderzoek is
Kennismaken met… waarbij ons jongste lid
deze ontsluiting echter de allerbeste
Marieke van Aard start en de pen doorgeeft
oplossing. Meest verbazingwekkend was het
aan……? Verder nieuws van het bestuur. De
feit dat, ‘de koning van integer handelen’,
volgende nieuwsbrief zal in juli verschijnen.
Harry Bakker als belanghebbende, tegen alle
Artikeltjes kunnen naar info@groendrimmelen.nl
adviezen in, het woord namens zijn fractie
worden gestuurd.
voerde. Een tweede omstreden
De Fractie in actie
bestemmingsplan dat is vastgesteld is het
plan Zuiderklip. Waterveiligheid staat in dit
De tijd stond even helemaal stil
plan voorop. Daarnaast ontstaat er een uniek
De afgelopen periode was geen vrolijke
natuurgebied dat voor de recreant
periode. Plotseling moesten we afscheid
interessant is. Het plan is omstreden doordat
nemen van wethouder Jan de Jong. Nog
de Raad van State het plan vanwege het
maar 61 jaar oud, met nog zo enorm veel
ontbreken van een Milieu Effectrapportage
plannen op zijn agenda ontviel hij zijn
had vernietigd. Doordat het
familie, de PvdA en onze gemeenschap. Een
vrijstellingsbesluit niet werd vernietigd, werd
zwaar verlies dat niet zo makkelijk zal zijn op
de eerste fase toch uitgevoerd en voltooid,
te vangen.
terwijl de raad het hier niet mee eens was.
Wat ook een factor van belang was, was dat
twee natuurverenigingen
Mark van Oosterhout, VVDuiteindelijk lijnrecht
VOOR UW AGENDA
wethouder, Jan van Gurp
tegenover elkaar zijn
namens de PvdA
komen te staan. De fractie
Als donderslag bij heldere
18 september
heeft zowel met het F-veld,
hemel; daar was hij dan; de
Rondleiding
als met het
nieuwe wethouder voor de VVD.
Eendenkooi Terheijden
bestemmingplan Zuiderklip
Tot veler verassing is Mark van
Aanvang 14.30 uur tot
ingestemd. Wanneer jullie
Oosterhout alweer terug in de
ongeveer 16.00 uur
toelichting willen zijn wij
lokale politiek. Hij zal de
Aansluitend een gezellige
altijd bereid uiteraard!
komende periode o.a. de WMO ledenavond bij de Fuik in
portefeuille voor zijn rekening
Lage Zwaluwe.
Op pad
nemen. Wij wensen Mark veel
Voor
de rondleiding
Als we willen kunnen we
succes.
voor uiterlijk 1 JULI
meerdere keren per week
De dag na de benoeming van
ergens op af. Dat lukt dus
Mark werd bekend dat de PvdA
aanmelden
niet altijd. De komende
Jan van Gurp als opvolger van
periode staat er een aantal
Jan de Jong naar voren heeft
bijeenkomsten op het
geschoven. De PvdA heeft hiermee naar onze
programma. Er zijn informatiebijeenkomsten
menig een goede keuze gemaakt om het
in regionaal verband over de samenwerking,
grote gat dat is achtergebleven in te vullen.
economie en ruimtelijke ordening. Niet alleen
voor de onderwerpen, maar ook voor het
F-veld en Zuiderklip
opbouwen van een netwerk erg belangrijk.
De afgelopen weken heeft de gemeenteraad
De afgelopen periode zijn Jürgen en Marijke
twee heel belangrijke beslissingen genomen.
met ondersteuning van Cor van Meel Roel
Allereerst was daar de vaststelling van het
d’Hooghe en Jan Vissers natuurlijk druk in de
bestemmingsplan F-veld Terheijden. Het
weer geweest voor D66.
meest heikele punt hier vormde de
Dit alles in het kader van de Tweede
ontsluiting. Niet ten onrechte overigens. Je
Kamerverkiezingen. Verder zal de fractie op
woont aan een rustige weg en dan wordt
16 juni bij de bijeenkomst van dorpsgericht
Inhoud Nieuwsbrief
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werken in Lage Zwaluwe vertegenwoordigd
zal zijn.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894, jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Kennismaken met… Marieke van Aard.
In deze nieuwe rubriek stelt iedere maand een ander lid
zich voor en geeft de pen door aan een medelid.
Ons jongste lid neemt de aftrap voor haar rekening;

Aan mij de eer om te starten met deze nieuwe
rubriek. Mijn naam is Marieke van Aard, ik ben 26
jaar en woon sinds 1992 in de Gemeente
Drimmelen. Na twee jaar afwezigheid vanwege
mijn studie bedrijfskunde in Enschede, ben ik in
2008 weer in Made komen wonen. Al 18 jaar ben
ik als lid betrokken bij de Madese Hockey Club en
speel ik sinds een aantal jaren als keepster voor
het tweede Dames elftal.
Sinds 2009 ben ik lid van Groen Drimmelen. Het
feit dat mijn mening gehoord wordt en daar ook
echt iets mee wordt gedaan is voor mij de
voornaamste reden geweest voor mijn
lidmaatschap. Om die manier kun je concreet iets
bijdragen aan de gemeente. Hoewel ik voorheen
weinig interesse had in (lokale) politiek, ben ik me
er steeds meer in gaan verdiepen. Zodoende ben
ik binnen Groen Drimmelen ook een actievere rol
gaan vervullen. Sinds april ben ik officieel
bestuurslid en ben ik benoemd tot burgerlid
Welzijn. Ik hoop dat we met onze gezamenlijke
inzet de groei van Groen Drimmelen verder
kunnen voortzetten! Graag geef ik mijn pen door
aan iemand met al jaren ervaring binnen Groen
Drimmelen (VP/D66): Joke Haaze.

Het was een grote schok te horen dat Jan de Jong
pas 61 jaar oud , zo plotseling was overleden.
Namens alle leden de fractie en het Bestuur van
Groen Drimmelen is er een condoleance gestuurd
naar de familie de Jong en de PvdA. Bovendien
was er iemand van het Bestuur aanwezig bij de
uitvaart van Jan. Een mooi en waardig afscheid
voor een fijne, gezellige en oprechte man. Wij
zullen hem erg missen.
Ledendag 18 september
Op dinsdag 1 juni was het Bestuur weer bijeen. Er
stonden weer verschillende zaken op de agenda.
Een daarvan is de ledendag van 18 september.
Besloten is de ledendag te beginnen met een
rondleiding in de Eendenkooi in Terheijden om
14.30 uur. Deze rondleiding duurt ongeveer 1 ½
uur. Bij een groep groter dan 25 personen moet
er in 2 groepen rondgeleid worden. Daarom willen
wij iedereen vragen zich z.s.m. aan te melden bij
het Secretariaat, als men mee wil
(info@groendrimmelen.nl). Voor de postleden zit
een inschrijvingsformulier bijgesloten. Na de
rondleiding willen we op de fiets naar Lage
Zwaluwe om daar in café/restaurant de Fuik een
gezellige avond met elkaar door te brengen.
Het eten en de eerste twee drankjes komen voor
rekening van het bestuur; de rest van de drankjes
zijn voor eigen rekening. Ook hiervoor graag
aanmelden. Bij de aanmelding aangeven of je
alleen met de rondleiding/alleen s’avonds/ of bij
beide aanwezig zult zijn.
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

Het Bestuur vol vuur

VERGADERSCHEMA GROEN DRIMMELEN 2010
maand

jun

Jul

sep

okt

Algemeen Bestuur
Algemene Ledenvergadering

01-jun

05-jul

20-sept

30-okt

Steunfractie
Informatieronde

15-jun
10-jun

13-jul
15-jul

Opinieronde

17-jun

22-jul

Steunfractie

22-jun

nov

dec

9-nov
28-sep
30-sep

14-sep

26-okt
28-okt

30-nov
2-dec

7-okt

4-nov

9-dec

12-okt

16-nov

7-dec

Raadsvergadering
3-jun
1-jul
23-sep
21-okt
25-nov
16-dec
Extra fractie
nnb
nnb
Extra raad
8-jul
11-nov
Ledenactiviteit
18-sept
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 .

