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Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan: (Veel)
Nieuws van de fractie. In onze rubriek Kennis maken
met… komt Fer Rompa 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

Op zondag 14 november zijn Ricus en Anita bij de
Omroep Drimmelen geweest voor het programma
„Muziek en Politiek”. De uitzending was op donderdag 18
november jammer genoeg gelijk met onze ALV waardoor
niet alle leden hebben kunnen luisteren. Het wordt nog
herhaald op woensdag 24 november van 17.00-1800
uur.
Kortom de raads- en burgerleden van onze partij kun je,
naast in de raadzaal, op veel plaatsen tegenkomen.

Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
De afgelopen periode is een drukke periode geweest
jurest@xs4all.nl
voor de fractie. De behandeling van de begroting 2011
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl
heeft plaatsgevonden, diverse onderwerpen zijn in zowel
de opinieronde als de raadsvergadering aan de orde
Kennismaken met… Fer Rompa
geweest en er zijn ontwikkelingen geweest op bepaalde
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
gebieden waar de fractie veel tijd in heeft gestoken.
voor en geeft de pen door aan een medelid.
Welke politieke onderwerpen?
Anita heeft zich ingezet voor het goed laten
Als je je voorstelt vertel je wie je bent, maar in deze
verlopen van de opinievorming voor de
rubriek vertellen veel van mijn voorgangers wat ze
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs en
waren, wat ze voor de partij betekenden. Ik ga dus
heeft hiervoor onder meer gesprekken gevoerd
maar in deze stijl verder: ik was Fer Rompa en dat ben
met een lid van de MR (medezeggenschapsraad)
ik overigens nog steeds. Toen ik Fer Rompa was, was ik
van ‟t Klaverblad en een ouder uit de projectgroep;
onderwijsman en ook dat ben ik
Ricus is benoemd in de
nog steeds. Politiek was ik altijd
hoorcommissie
VOOR JE AGENDA
wat links georiënteerd en ook dat
bestemmingsplannen en hij
ben ik nog steeds. Toen ik wat
zal voortaan mee de
jonger was, was ik wat actiever en
bezwaarmakers op plannen
Er staan voor november en
dat ben ik nu niet meer zo.
horen en dit van een advies
december geen ledenactiviteiten
Ik was, voor zover ik zelf kan
voorzien naar de
meer gepland. Maar in januari
nagaan, ongeveer de eerste
gemeenteraad;
komt er weer een
autochtoon in Terheijdens Belang
Jürgen heeft de eerste
nieuwjaarsreceptie, de details
(de Vooruitstrevende Partij) , want
bijeenkomst bijgewoond in de
volgen in de nieuwsbrief van
dat was aanvankelijk echt een
vertrouwenscommissie voor
december.
clubje van de “import”. Via
de herbenoeming van
korfballende kinderen, kwam ik in
Burgemeester Gert de Kok.
contact met Joke Haaze en die heeft
Jürgen en Ricus zijn allebei
mij eens naar een bijeenkomst
aanwezig geweest bij de
gevraagd. Ik heb me vooral beziggehouden met de
bijeenkomst van de regiegroep kerntakendiscussie
partijkrant en het Groene krantje, nadat men bedacht
en zijn hier bijgepraat over de voortgang.
had, dat ik het te moeilijke ( ?) taalgebruik van Louis
De fractie is druk bezig geweest met het bouwplan
Sinner en consorten, naar eenvoudig Traais moest
Made-Oost toen het nieuws bekend werd dat de
vertalen. Die onmogelijke opdracht heb ik nooit tot een
woningen aldaar zonder sanitair zouden worden
goed einde kunnen brengen , maar typen, knippen en
opgeleverd. Een motie is unaniem door de
plakken en vooral stencilen ( wat een zooi was dat op
gemeenteraad aangenomen, waardoor het college
zolder) kon ik wel.
er alles aan moet gaan doen om de woningen met
Misschien is mijn grootste verdienste, dat ik mijn
fatsoenlijk sanitair op te leveren en tevens moet
toenmalige buurman, Ton Houben, eens heb kunnen
zorgen dat er sprake is van fatsoenlijke
overhalen mee te gaan naar een politiek café. Hij werd
contracten;
later de eerste wethouder voor de VP en was van grote
De fractie heeft ervoor gezorgd dat vanaf 2010 de
betekenis. Als je dan weet, dat Ingrid, mijn vrouw, in
hondenbelasting ook in het kwijtscheldingsbeleid
de raad gezeten heeft, bedenk ik wel eens, dat het toch
voor minima wordt opgenomen.
relaties zijn die de betrokkenheid van mensen in de
politiek bepalen.
Op welke bijeenkomsten is de fractie verder
Hoe het allemaal minder is geworden, weet ik eigenlijk
vertegenwoordigd geweest?
niet, maar de gemeentelijke herindeling heeft mijn
symposium 20 jaar Eskadee Kinderopvang in De
interesse geen goed gedaan. In de tijd hebben we met
Cour in Terheijden;
een paar vrienden, waaronder Niek van Ek, nog een
bijeenkomst visie gemeente Drimmelen voor
carnavalsact gehad : “Made doet ons in het pak en
verenigingen, stichtingen etc. op het gemeentehuis
plukt ons kaal”. Omdat ik al sinds 1979 in Made
in Made;
werkte, had ik al veel gehoord van het vaak troebele
Spraakvermaak;
handelen van Madese politici en ik had daardoor ook
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weinig vertrouwen in deze herindeling, hoewel mij
duidelijk was, dat de oude gemeente Terheijden, met de
helft van Langeweg, wel moest ophouden te bestaan.
Nu ik toch een platform heb, maak ik daar gebruik van
om een wens te uiten: bij de inrichting van onze kernen
en verbindingen ertussen zou de fiets meer aandacht
moeten krijgen: gevaarlijke paaltjes,
oversteekplaatsen, onhandige verhogingen en
verkeersdruppels zijn hoogstwaarschijnlijk bedacht door
mensen die nooit op een fiets zitten en zijn vaak meer in
het nadeel dan het voordeel van de fietser. Graag ook
aandacht voor de verbinding per fiets tussen Made en
Terheijden: het Schelpenpad. Ik zou het liever ook niet
asfalteren, maar als je er niet de middelen voor hebt om
het goed te onderhouden, moet het er toch maar van
komen. Zo is het in ieder geval niets, echt niets….
Roel d‟Hooghe mag van mij verder gaan.
Het Bestuur vol vuur
Het Bestuur had voor 18 november een Algemene
Ledenvergadering uitgeschreven.
Er waren weer ruim 20 leden aanwezig.
Naast de gebruikelijke agendapunten kwam het
onderwerp “ De Kerntakendiscussie “ aan de orde. 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.
Jürgen Vissers vertelde kort maar krachtig ; Wat houdt

het precies in, hoever zijn we ermee , wat gaat er
allemaal gebeuren? Binnenkort gaan de gesprekken met
het maatschappelijk middenveld van start. De discussie
is inmiddels in gang gezet binnen de partijen en het was
goed de stand van zaken tot nu toe te lichten en de
leden de gelegenheid te geven vragen hierover te
stellen. Het verhaal van Jürgen is terug te vinden als
bijlage bij de notulen van de vergadering. De aanwezige
leden waren het unaniem eens dat het goed was om
hierover uitgebreid geïnformeerd te worden.
Donaties
De leden hebben met algemene stemmen twee goede
doelen aangenomen om te steunen. Het zijn
Manegepaarden pensioenfonds ingebracht door Jürgen
Peijs en het Millenniumplatform ingebracht door het
bestuur. Daarmee zijn alle 4 de goede doelen voor 2010
ingevuld.
Kijk ook eens 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

Het vergaderschema voor 2011 ontvangt u bij de volgende nieuwsbrief
Vergaderschema 2010 Steunfractie/inforonde/presidium/opinieronden/Raad
nov
dec
8 nov extra ivm.begroting
Steunfractie (di 19.30 uur)
30-nov
Informatieronde (do 19.30 uur)
28-okt
2-dec
Opinieronde (do. 19.30 uur)
4-nov
9-dec
Opinieronde (do 19.30 uur) extra bespreken
Toekomstvisie
23-dec
presidium (woe 19.30 uur)
10-nov
1-dec
Steunfractie (di 19.30 uur)
16-nov
7-dec
Raadsvergadering (do 19.30 uur)
25-nov
16-dec
Extra fractie
Rekenkamercommissie
Extra raad
11-nov
1e bestuursrapportage (Berap)
Kadernota
Begroting
11-nov
2e bestuursrapportage (Berap II)
16-dec
Schoolvakanties:
20 t/m 31 dec

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders verm eld

