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Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan: Nieuws
van de fractie. In onze rubriek Kennis maken met…
komt Niek van Tienen aan het woord en geeft de pen
door aan……? Verder nieuws van het bestuur.
Artikeltjes,meningen en vragen kunnen naar
info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

De Fractie in actie

als richtjaar. Groen Drimmelen kijkt liever verder
vooruit.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Kennismaken met…
Niek van Tienen.

De vakanties zijn weer voorbij. Jürgen en Ricus hebben
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
hun accu weer opgeladen en staan te trappelen om er
voor en geeft de pen door aan een medelid.
weer tegen aan te gaan. De komende maanden staan
Het is een warme dag in september. Bij mij op zolder
vooral in het teken van de ontwikkeling van een visie op
staat een oud stencilapparaat te draaien. Samen met
de gemeente Drimmelen en vervolgens van de
Stance van Steenis en Johan van Oosterbosch proberen
kerntakendiscussie. In afwachting daarvan is de winkel
wij de partijkrant in elkaar te zetten. Als het apparaat
gewoon open en zullen we ons nog over een aantal
weer eens voor de zoveelste keer weigert, vliegen de
belangrijke zaken moeten buigen. Zo staat deze maand
stencils overal in het rond. Als laatste redmiddel bel ik
het definitieve bestemmingsplan Zonzeelschool
Fer Rompa die struikelend
op de agenda. Met de vaststelling van dit plan
over de berg gerecycled
VOOR JE AGENDA
komt de nieuwbouw van de Zonzeelschool weer
papier de trap op komt om
een stap dichterbij. De fractie is
de boel te redden. Het is nu
vertegenwoordigd geweest bij de bijeenkomst
ongeveer twee en dertig
18 november
met bewoners over het Hertenkamp in Hooge
jaar geleden dat ik lid werd
Algemene
Zwaluwe en bij de opening van het nieuwe
van de VP. Berry Ebben was
gebouw van de scouting in Made. Mede door
de man die mij de eerste
Ledenvergadering
een financiële bijdrage van de gemeente, maar
voorlichting gaf. Die zelfde
Locatie ; Terheijden
vooral door steun van het lokale bedrijfsleven
avond moest hij nog bij
Nadere gegevens en
en de inzet van veel vrijwilligers heeft de
Johan van Oosterbosch
scouting in Made een prachtig nieuw gebouw
uitnodiging volgt
langs om ook hem lid van
kunnen realiseren waar zij ruim 100 jeugdigen
de VP te maken. Ik werd
uit Made een goede vrije tijdsbesteding kunnen
meteen ingelijfd bij de
bieden.
redactiecommissie en daar schrijven nu niet mijn
Toekomst Visie gemeente Drimmelen
grootste hobby is mocht ik het (technische werk) doen
Onze partij heeft in het verkiezingsprogramma al haar
en de vormgeving. Nadat ik als voorzitter van het SKW
toekomstvisie op de gemeente neergelegd. Voor de
Terheijden al wat bestuurlijke ervaring had opgedaan
aanpak van de kerntakendiscussie heeft de fractie zich
werd ik in 1986 gekozen in de gemeenteraad van
hard gemaakt om een dergelijke visie door de raad te
Terheijden. Ik herinner mij die tijd nog als leerzaam en
laten vaststellen. Deze visie moet vervolgens richting
kreeg een heel andere kijk op de politiek. Het was een
geven aan de komende bezuinigingsopdracht die het
spannende maar ook leuke tijd. Voor de
resultaat zal zijn van de kerntakendiscussie.
raadsvergadering op zondagmorgen altijd nog alles even
Op 9 september kwamen raads- en burgerleden bijeen
doornemen bij Ton Houben thuis. Of de stukken nog
om de basis voor de visie neer te leggen. Onze fractie,
even door praten met Joke, Ton, Margo of Johan. Na
met burgerleden, was verreweg het best
vier jaar had ik het wel gezien. Ik vond de beloning voor
vertegenwoordigd. Daarmee is wel duidelijk dat onze
al het werk in de vorm van resultaat te mager. Maar
partij heel veel belang aan een dergelijke visie hecht.
eigenlijk was ik niet zo goed in het sluiten van
Op basis van drie pijlers zijn de belangrijkste
compromissen. Zeker als na veel speurwerk bij de
aandachtspunten geformuleerd. De pijlers zijn:
ambtenaren, provincie, of een ministerie je wist dat het
economie, openbare ruimte en het sociale domein. Voor
standpunt van de VP de juiste was. Maar geen gelijk
ieder domein mocht iedere fractie zijn belangrijkste
kreeg omdat de regerende coalitie van CDA en VVD er
aandachtspunten opschrijven. In de volgende stap
toch anders over dachten. Na nog een paar jaar
mocht iedere fractie uit de eigen lijst de twee
voorzitter van de VP en later Groen Drimmelen te zijn
belangrijkste selecteren. Hierna mochten we op alle
geweest, vond ik dat stokje maar eens over gedragen
gekozen punten stemmen, door op een schaal van 1 tot
moest worden aan een jongere generatie.
5 punten te geven. De resultaten van deze avond
Als voorzitter van Groen Drimmelen werd je geacht bij
worden gebruikt voor het vervolg. Toerisme en
de coalitie vergaderingen aanwezig te zijn. De druppel
recreatie, eigen verantwoordelijk van de inwoners en het
om even niets meer met de politiek te maken willen
feit dat de sociaal zwakkeren nooit buiten de boot
hebben,was een coalitie vergadering waarin de VVD met
mogen vallen zijn drie punten die in elk geval heel hoog
het mes op tafel zijn standpunten wilde doordrukken en
scoorden. In twee bijeenkomsten worden de uitkomsten
dreigde de coalitie op te blazen. Als dit samenwerken
van de brainstormsessie besproken met
heette dan hoefde het van mij niet meer. Ik mis nog wel
maatschappelijke organisaties en inwoners.
eens de soms kneuterige maar reële politiek van
In januari 2011 zal de visie door de raad worden
Terheijden. Die naar mijn mening heel wat
vastgesteld. Jammer is dat het een visie wordt met 2020

NIEUWSBRIEF
www.groendrimmelen.nl

GEWOON DOEN

e-mail: info@groendrimmelen.nl

nr 47, augustus/september 2010

secretariaat: Vaartkant 16, 4924 BK Drimmelen

_____________________________________________________________
professioneler over kwam dan nu bij onze grote broer
Made.
Niek van Tienen.
Graag geef ik de pen door aan Niek van Ek.

Het Bestuur vol vuur
Na een heerlijke vakantie en weer helemaal uitgerust
kwam het Bestuur weer bij elkaar op 21 september en
zijn de punten op onze actielijst aan de orde gekomen.
Een van de punten was het organiseren van een
Algemene Ledenvergadering op 18 november. Wij gaan
de vergadering weer koppelen aan een thema.
Binnenkort volgen de details voor deze avond maar zet
de datum alvast in je agenda! Een van de andere punten
is de in- en externe communicatie. In onze vorige
nieuwsbrief riepen wij jullie, de leden, op om ons te
laten weten hoe jullie zowel de interne als de externe
communicatie van de partij ervaren en beoordelen. En of
jullie nog iets missen?? Helaas hebben wij hier heel
weinig reacties op ontvangen, mogelijk door de
vakantie. Dus willen wij jullie nogmaals vragen ons jullie
mening te geven. Bel, schrijf of mail ons!!
Debattraining 4 september
De debatworkshop van zaterdag 4 september was een
welbestede dag! Onze voorzitter Johan de Bruijn & Carla
Rutgers waren zo vriendelijk om hun huis ter
beschikking te stellen en de lunch te verzorgen. Renate
Schepen, filosofe , heeft het over een aantal technieken
gehad en gaf daarbij zeer sprekende voorbeelden d.m.v.
filmpjes van Obama, Job Cohen en Geert Wilders.
S’middags was er gelegenheid om de technieken zelf toe
te passen en rond 4 uur ging iedereen tevreden en met
het boekje van Jan Kuitenbrouwer; De woorden van
Wilders & hoe ze werken, naar huis.
Bij voldoende belangstelling kan de workshop nogmaals
georganiseerd worden. Laat ons weten of u interesse
heeft (er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd)

Ledendag 18 september
De Ledendag was afgelopen zaterdag, een mooie
zonnige dag met goed fietsweer en er waren 25
deelnemers. We zijn om 14.30 uur gestart bij de
Eendenkooi in Terheijden, waar door Toon van de Ven
alles werd verteld over de eendenkooi ; hoe is hij
ontstaan, wat er gebeurde , hoe en door wie het nu
wordt onderhouden; wat zijn de plannen voor de
toekomst. Een hele informatieve rondleiding en de
meeste leden waren verbaasd over het feit dat er zo’n
mooi stuk natuur (met prachtige paddenstoelen in deze
tijd van het jaar) is binnen onze eigen gemeente. Toon,
bij deze nogmaals bedankt voor de mooie rondleiding.
Daarna op de fiets naar de Fuik in Lage Zwaluwe.
Onderweg zijn we nog langs de Brede School in Hooge
Zwaluwe gefietst en we waren het er over eens dat het
een goeie aanvulling voor het dorp is. In Lage Zwaluwe
was er ook weer verbazing bij sommige leden ; je komt
op plekken waar je normaal niet komt en ziet mooie
dingen als je zo aan het fietsen bent. Ook de plek van
de Fuik was voor sommige een verrassing; aan de kop
van de haven ligt dit restaurant op een hele mooie plek
in onze gemeente met een prachtig uitzicht over de
rivier die daar erg breed is. Onder het genot van een
drankje en een heerlijk buffet hebben we nog een
gezellig avond gehad. De foto’s kunt u binnenkort zien
op de Groen Drimmelen hyves.
http://groendrimmelen.hyves.nl/
Nieuwe leden
Wij verwelkomen als nieuw lid; Melissa Simons en Wim
van Aard
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 2010 Steunfractie/inforonde/presidium/opinieronden/Raad
sept
okt
nov

dec

Steunfractie (di 19.30 uur)
28-sep
26-okt
30-nov
Informatieronde (do 19.30 uur)
30-sep
28-okt
2-dec
Opinieronde (do. 19.30 uur)
7-okt
4-nov
9-dec
Opinieronde (do 19.30 uur) extra
bespreken Toekomstvisie
23-dec
presidium (woe 19.30 uur)
8-sep
6-okt
10-nov
1-dec
Verzending raadstukken
13-sep
11-okt en 21-okt
15-nov
6-dec
Steunfractie (di 19.30 uur)
14-sep
12-okt
16-nov
7-dec
Raadsvergadering (do 19.30 uur)
23-sep
21-okt
25-nov
16-dec
Extra fractie
Rekenkamercommissie
7-okt
Extra raad
11-nov
1e bestuursrapportage (Berap)
Kadernota
Begroting
11-nov
2e bestuursrapportage (Berap II)
16-dec
Schoolvakanties:
18 t/m 22 okt
20 t/m 31 dec
Alle vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld

