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Dit leidde uiteindelijk tot een lidmaatschap. Later ben ik
wijkwerker geworden.
Daarna lid van het bestuur van de VP onder
voorzitterschap van respectievelijk Johan van
Oosterbosch, Berry Ebben en Guido de Vries (met
tussenpozen). Wat me vooral aantrok in de VP was het
lokale karakter ervan: geen banden met landelijke
politieke partijen die geen benul hadden\hebben van
lokale politiek. Een echt linkse oppositie was in
Terheijden niet te vinden. De PvdA stond qua
De Fractie in actie
opvattingen toch wel mijlenver af van wat ik onder
De afgelopen periode heeft de fractie zijn gezicht bij een
vooruitstrevende politiek verstond / versta. De VP wilde
groot aantal activiteiten laten zien. Zo is de fractie
een einde maken aan de achterkamertjespolitiek die in
vertegenwoordigd geweest op een bijeenkomst van de
Terheijden een grote rol speelde: na de
Vereniging van Brabantse gemeenten die draaide om de
raadsvergadering werden in het old-boys-netwerk de
toekomst van de lokale overheid. Hoe kan de gemeente
besluiten genomen. Toppunt waren de
in de toekomst in deze veranderende samenleving
gemeenteraadsverkiezingen waarbij de VP de grootste
blijven functioneren. Aan de hand van een aantal
partij werd en dus de onderhandelingen mocht gaan
praktijk voorbeelden werd inzicht gegeven welke
voeren. Achter de rug van de VP om hadden CDA, VVD
mogelijkheden er zoal zijn en hoe je die succesvol kunt
en PvdA al een deal gesloten waardoor de VP buiten spel
benutten. Ook Marijke speelde een rol bij deze
kwam te staan. Op dat moment
bijeenkomst, door in een forum
ben ik het vertrouwen in de politiek
VOOR JE AGENDA
plaats te nemen.
enigszins kwijtgeraakt.
Het mede door de gemeente
18 november
Door de gemeentelijke herindeling
georganiseerde streekfeest van het
Algemene Leden Vergadering
werd de politiek een ver-van-mijnplatteland op 4 oktober werd
Aanvang:
19.30 uur
bed-show: alles speelde zich
eveneens door de fractie bezocht.
voornamelijk in Made af en door de
Plaats:
Café De Harmonie,
Een prima initiatief dat mede
toename van het aantal partijen
Markstraat 5,4844 CN
dankzij het prachtige weer als
raakte de politiek ook meer
bijzonder geslaagd beschouwd kan
Terheijden
versplinterd. Tel daarbij op dat het
worden.
telefoon; 076-5931207
populisme ook hier opgeld deed en
Op 7 oktober was er een
afmelden voor 12 november
het moge duidelijk zijn dat ik op
bijeenkomst over toegankelijkheid,
dat moment afstand nam van de
waarin aandacht werd gevraagd
politiek. Andere zaken vroegen de
voor de zelfredzaamheid van
aandacht en tegenwoordig ben ik ‘rustend’ lid van Groen
mensen met een beperking. De fractie is ook bij de
Drimmelen en bezie alles een beetje vanaf de zijlijn.
bijeenkomst aanwezig geweest.
Wat me erg opvalt in de gemeentelijke politiek is toch
Uiteraard was de fractie ook vertegenwoordigd bij de
de afwezigheid van de nieuwe generatie. Waar blijft die?
opening van het seizoen van Spraakvermaak op 10
Ik blijf de progressieve politiek van Groen Drimmelen
oktober. Het belooft weer een interessant seizoen te
echter een warm hart toedragen.
worden, dat in april met de 25e editie zal worden
Ik geef het stokje door aan: Fer Rompa
afgesloten.
Niek van Ek
Op 19 en 20 oktober waren er bijeenkomsten in het
Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan: Nieuws
van de fractie. In onze rubriek Kennis maken met…
komt Niek van Ek aan het woord en geeft de pen door
aan……? Marijke gaat in op bezuinigingen en verder
nieuws van het bestuur. Artikeltjes,meningen en vragen
kunnen naar info@groendrimmelen.nl worden gestuurd.

kader van de toekomstvisie. De fractie heeft op hier op
19 oktober van zijn belangstelling blijk gegeven. In
diezelfde week organiseerde de Madese Natuurvrienden
een bijeenkomst over duurzaam bermbeheer. Een
actueel onderwerp, waarbij de fractie vertegenwoordigd
is geweest. Kortom de raadsleden van onze partij kun
je, naast in de raadzaal, op veel plaatsen tegenkomen.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Kennismaken met…
Niek van Ek.
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid.
57 jaar geleden geboren in Breda, in 1980 verhuisd naar
Terheijden. In die tijd kende de VP het fenomeen
wijkwerker en dus verscheen op een dag Wim Stille aan
mijn deur om mij, als nieuwkomer, te informeren over
de Vooruitstrevende Partij.

Bezuinigen op alle niveau’s
Bezuinigingen en kerntakendiscussie. Deze woorden
hebben het afgelopen jaar Drimmelen ( en andere
overheden) behoorlijk gedomineerd. Dat zal de komende
maanden alleen maar toenemen.
Het college van B&W heeft de opdracht gekregen alle
bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Zelf ben
ik daar als voorzitter van één van de werkgroepen actief
mee bezig geweest. Naast het in beeld brengen van de
financiële gevolgen van het schrappen van subsidies, is
in mijn groep ook bekeken wat het betekent als een
voorziening/organisatie verdwijnt. Soms zijn
alternatieven namelijk duurder dan het in stand houden
van een voorziening/organisatie. De gemeenteraad moet
daarover goed geïnformeerd worden.
In december wordt hopelijk duidelijk hoeveel er op de
rijksuitkering ( gemeentefonds) bezuinigd wordt en wat
de werkelijke bezuinigingstaak voor Drimmelen zal zijn
waarna in maart/april de gemeenteraad aan zet is.
Daarnaast hebben we als gemeente ook nog te maken
met specifieke kortingsmaatregelen die vanuit Den Haag
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op ons afkomen. Er zijn door het huidige
rariteitenkabinet voorstellen gedaan die of niet mogelijk
zijn ( i.v.m. Europese regelgeving) of die gedaan zijn
zonder verstand van zaken en in de wetenschap dat een
andere overheid uitvoerder is.
Een voorbeeld is de bezuiniging op de Sociale
Werkvoorziening. Een forse bezuiniging al in 2011 en tot
2015 zijn verdere maatregelen te verwachten.
Mensen met een SW indicatie moeten in de toekomst
gewoon gaan werken, niet zeuren, (vooruit een beetje
begeleiding) en ‘that’s it’! Het lijkt of men vergeten is
dat sinds de aanscherping van de SW wetgeving in1998
er m.b.t. de toestroom veel veranderd is in deze
branche. De indicatie is onafhankelijk en zeer scherp
geworden. De doelgroep is voor de arbeidsmarkt steeds
zwakker geworden en duurder omdat er op individueel
niveau meer begeleiding nodig is. Toch wordt getracht
mensen met een SW indicatie zoveel mogelijk in het
‘gewone’ bedrijfsleven, met extra begeleiding, werkzaam
te laten zijn. Het streven van de sector is 2/3 van de
SW geïndiceerden buiten de werkplaats ( bijvoorbeeld
in het groen of in het reguliere bedrijfsleven) te laten
werken en 1/3 binnen. Uit de praktijk blijkt dat
werkgevers best willen meewerken, maar zonder dat het
hen extra geld en aandacht kost. Dus een werkplaats
prima, maar wel met loonkostensubsidie en met
begeleiding van het SW bedrijf.
Deze bezuinigingsmaatregel betekent gewoon minder
sociale werkvoorzieningplekken en een groeiende
wachtlijst. Ook wordt voorbijgegaan aan het feit dat de
SW regeling deze groep mensen een eigen inkomen,
een zelfstandig bestaan en een sociaal netwerk biedt.
Geen sociale werkvoorzieningplek betekent in vele

gevallen terugvallen op een bijstandsuitkering met alle
beperkingen van dien…………………en hogere uitgaven
voor de bijstand.
Marijke Vos
Het Bestuur vol vuur
Het Bestuur heeft voor 18 november een Algemene
Ledenvergadering uitgeschreven.
Naast de ledenvergadering komt het onderwerp
“ De Kerntakendiscussie “ aan de orde. Wat houdt het
precies in, hoever zijn we ermee , wat gaat er allemaal
gebeuren? Binnenkort gaan de gesprekken met het
maatschappelijk middelveld van start. Als Bestuur en
Fractie hebben wij gemeend dat het goed is onze leden
zo goed mogelijk te informeren over deze belangrijke
discussie die betrekking heeft op alle kernen. De
discussie is inmiddels in gang gezet en de fractie wil
graag de stand van zaken tot nu toe lichten en de leden
de gelegenheid geven vragen hierover te stellen. Wij
hopen op een grote opkomst van onze leden.
Nieuwe leden;
Wij verwelkomen als nieuw lid ; Leo Mol uit Terheijden
Foto’s Ledendag 18 september
De foto’s van de ledendag zijn inmiddels te bekijken op
onze hyves;
http://groendrimmelen.hyves.nl/
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
okt
nov
dec
8 nov extra
ivm.begroting
Steunfractie (di 19.30 uur)
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)
6-okt
10-nov
1-dec
Verzending raadstukken
11-okt en 21-okt
15-nov
6-dec
Steunfractie (di 19.30 uur)
12-okt
16-nov
7-dec
Raadsvergadering (do 19.30 uur)
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

