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Inhoud Nieuwsbrief

Veel nieuws deze keer;
In deze nieuwsbrief schenken we
aandacht aan: Onze 50ste nieuwsbrief,
de nieuwjaarsreceptie,nieuws van de
fractie, Ingrid Rompa ging met
Homeplan naar Mexico en schrijft
hierover. In onze rubriek Kennis
maken met… komt Roel d‟Hooghe aan
het woord en geeft de pen door
aan……? Verder nieuws van het
bestuur. Artikeltjes,meningen en
vragen kun je sturen naar
info@groendrimmelen.nl

Het Bestuur heeft besloten na
het succes van vorig jaar
wederom een Nieuwjaars
receptie te geven voor alle
leden en partners. De receptie
start om 20.00 uur en wordt
gehouden bij Cafe Het
Tapperijke in Made.
Wij hopen je/jullie daar te
zien.

NUMMER 50!!
50STE EDITIE
NIEUWSBRIEF
GROEN DRIMMELEN

VOOR JE AGENDA
7 JANUARI 2011
NIEUWJAARSRECEPTIE
VOOR ALLE LEDEN MET PARTNER
AANVANG 20.00 UUR
LOCATIE;Café Het Tapperijke
Marktstraat 9 4921BE Made
0162-682644

In december 2010 is de
50STE EDITIE van onze nieuwsbrief
een feit.

Toch wel iets om even bij stil te staan. Op 13
december 1999 werd besloten dat D66 Made en
de Vooruitstrevende Partij uit Terheijden zouden
samengaan. De oprichtingsvergadering van Groen
Drimmelen was op 24 februari 2000. Beide
partijen hadden een nieuwsbrief ; de VP het z.g
“Groene krantje” en D66 de maandelijkse
nieuwsbrief. De eerste gezamenlijke nieuwsbrief is
geschreven op 28 april 2000, de tweede in
augustus 2000. Men moest nog even op gang
komen. Vanaf november 2002 tot februari 2004
werd de nieuwsbrief 2 maandelijks geschreven.
Hierna werden de brieven weer wat spaarzamer
uitgeven. Met in 2006 en 2007 slecht 1
nieuwsbrief en in 2008 geen enkele bereikte de
uitgave van de nieuwsbrief zijn dieptepunt. Dit
was het gevolg van de vele bestuurswisselingen
en het feit dat ons Bestuur tijdelijk uit 1 persoon
bestond t.w Marcel Verlinde. Naast een drukke
baan fungeren als tijdelijke voorzitter
penningmeester en secretaris, had hij zijn handen
vol ! Gelukkig kwam er in oktober 2008 weer een
volledige bestuur. Tijdens de ledenvergadering
van 19 maart 2009 deed Joke Haaze het Bestuur
de suggestie aan de hand de uitgifte van de
nieuwsbrief weer op te pakken. Een goede
suggestie en deze wordt vanaf april 2009
voortvarend opgepakt door het uitgeven van een

maandelijkse editie. Wij
hopen als Bestuur dat u
deze 50ste editie weer met
plezier gaat lezen. Het
Bestuur bedankt de fractie
voor hun maandelijkse
bijdrage en ook de
wethouder. Ook alle
schrijvers van de stukjes
van Kennismaken
met…hebben een leuke
bijdrage geleverd de
afgelopen maanden. Het
Bestuur wil nogmaals
benadrukken dat de
nieuwsbrief voor maar ook
van alle leden is. Dus mocht
een van jullie je mening
willen geven, iets willen
delen of vertellen of een
nieuwtje hebben dan zijn
artikeltjes altijd welkom.
Door artikeltjes van leden
wordt de nieuwsbrief nog
leuker om te lezen.

De Fractie in actie
De fractie is de afgelopen periode vooral bezig
geweest met vergaderingen van diverse soort. Als
lid van de vertrouwenscommissie voor de
herbenoeming van de burgemeester is Jürgen een
aantal malen aanwezig geweest bij bijeenkomsten
waarin het advies aan de gemeenteraad is
voorbereid. Op 16 december heeft de raad
besloten de heer de Kok aan te bevelen voor
herbenoeming Wij zijn allebei aanwezig geweest
bij bijeenkomsten van de regiegroep
kerntakendiscussie. Terwijl ook de vergadering
van het presidium door ons allebei is bezocht.
Ricus heeft een lezing over broedende ganzen bij
de Madese Natuurvrienden bezocht. Bij dit
netwerken heeft hij diverse mededorpsgenoten
ontmoet en gesproken.
Spraakvermaak heeft zich ook weer in de warme
belangstelling van vele partijgenoten mogen
bevinden. Gastpresentator was dit keer oud VP
wethouder en partijgenoot (nog altijd) Johan van
Oosterbosch. In „de Kwestie‟ kwam de gespannen
relatie tussen Terheijden en de rest van de
gemeente Drimmelen aan de orde. Het leverde
geen nieuwe gezichtspunten op.
Ons steunfractielid Gerry Jansen heeft een
bijeenkomst in het kader van dorpsgericht werken
in Terheijden bijgewoond. Vraag die daarbij is
blijven hangen: “Hoe krijg je inwoners van
Terheijden betrokken bij het wel en wee van de
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eigen woonomgeving?” Is dorpsgericht werken
zoals in de kernen Drimmelen, Lage Zwaluwe,
Made, Wagenberg, en Hooge Zwaluwe, ook voor
Terheijden weggelegd? Tenslotte heeft ons
burgerlid Anita van Gennip de presentatie
bijgewoond van Welmers Burg Stedenbouw m.b.t.
het concept van de dorpsvisie van het dorp
Drimmelen.
De afgelopen weken hebben drie onderwerpen de
politieke agenda van onze fractie gedomineerd. In
de eerste plaats alle commotie rond de
„nep‟starterswoningen in Made-Oost. De fractie
staat in contact met enkele direct betrokkenen.
Deze contacten gebruiken wij om de zaak
nauwlettend in de gaten te houden en wethouder
waar nodig bij de „starters‟les te houden.
Het tweede onderwerp betreft de vervanging van
de gymzaal aan de Romboutstraat in Made. Deze
gymzaal is inmiddels zo versleten dat hij zo‟n
beetje op onze erfgoedlijst prijkt. De keuze is of
vervangen van de gymzaal door nieuwbouw ter
plekke; of uitbreiding van de Amerhal en een
alternatieve ontwikkeling (bijvoorbeeld
woningbouw) aan de Romboutstraat. Onze fractie
heeft voorkeur voor de tweede optie. Vooral
omdat wij dit een meer duurzame ontwikkeling
vinden (een lange termijn oplossing voor de
gebruikers en verenigingen) en wij er weinig voor
voelen een gymzaal via een commerciële partij te
moeten gebruiken voor gymonderwijs (vanwege
de financiële onzekerheden voor de verenigingen
en de scholen).
Tenslotte heeft de fractie zich over de
afvalstoffenheffing gebogen. Om het principe „de
vervuiler betaalt‟ zo goed mogelijk tot zijn recht te
laten komen, is onze factie voorstander van een
zo laag mogelijk vastrecht en een hoger variabel
tarief per lediging. Het rigide systeem van vaste
kosten die volledig in het vaste tarief worden
verwerkt en uitsluitend variabele kosten in het
variabele tarief is een redenering die is gebaseerd
op boekhoudkundige argumenten. Vanuit
beleidsmatig oogpunt is een andere berekening
heel goed verdedigbaar, zonder dat de gemeente
enig financieel risico loopt. Helaas zijn wij een
roepende in de woestijn. Maar wij blijven hier
keihard op hameren, onder het mom van; als je
maar vaak genoeg tegen een muur oploopt zal er
uiteindelijk wel een keer een steen los gaan
zitten.
Belangrijk is ook de opinieronde deze week waarin
de Toekomstvisie besproken wordt.
De visie is te vinden op de gemeente site onder
het kopje Gemeenteraad; Bestuursinformatie;
scroll even naar beneden en klik dan op
bestuursagenda . U krijgt dan een agenda met
data te zien; klik op de 23ste dec. en de

documenten komen tevoorschijn. Met de
onderstaande link komt u direct in het document
van de Toekomstvisie van Ordina;
http://drimmelen.shared.1eeurope.nl/bis/docume
nten/Toekomstvisie%202020.pdf.
Het is een interessant document voor de toekomst
van onze gemeente. Dinsdag 21 december is er
een extra steunfractie in het gemeentehuis ter
voorbereiding op de 23ste.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Kennismaken met… Roel d’Hooghe

In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid.

In maart 1967 ben ik in Made komen wonen.
Vanuit het “verre” Zeeuwsch-Vlaanderen naar
Brabant. Je deed er toen een hele middag over
om met het openbaar vervoer in Made te komen.
Vanuit het vakgebied lichamelijke opvoeding
(gymnastiek) zal ik proberen wat
achtergrondinformatie te geven over de
ontwikkeling van de sportaccommodaties in Made
vanuit politiek perspectief.
Toen D66 in Made opgericht werd ben ik
belangstellende geworden en wat later lid.
Er was in Made een kleine gymzaal in de
Patronaatstraat waar ik als gymleraar les gaf.
Om wat voor elkaar te krijgen moet je toch de
politiek aanspreken, er was bijna geen materiaal
om goed les te geven. Door te netwerken werd
dat in de loop der jaren steeds beter.
Op een gegeven ogenblik zat D66 met drie
mensen in de raad. Men beïnvloedde elkaar in de
verschillende partijen en in de loop der jaren
kwamen er gymzalen bij. De Stuifhoek,
Mariaschool/ Lage Weide en De Sporthal. De Mavo
had in die tijd al een eigen gymzaal. De Den
Duinschool kon gebruik maken van een unit van
de sporthal, dat is nu nog zo.
Dat gebeurde in een tijdsbestek van ongeveer 40
jaar dat ik les heb gegeven.
Ondertussen zijn er ook heel wat fusies geweest
in het onderwijs, waar je als eenling helemaal
geen vat op hebt. Basisscholen – Huishoudschool
– LHNO – MAVO – De Ligne – Dongemond college.
De manier van omgaan met elkaar: een reële
politiek, openheid, sociaal en ook
vriendschappelijk. Dat zijn vooral de elementen
die mij aanspreken bij “Groen Drimmelen”.
Wat mij verontrust is dat de privatisering van
sportcomplexen en zelfs aanverwant de vele
verenigingen, niet alleen op sport- maar ook op
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cultureel en sociaal gebied, het sociale gezicht
zullen verliezen. Daar komen bezuinigingen op
alle niveaus ook nog eens bij.
Urgente voorbeelden: maandag 22 november
2010 staat in BN/De Stem, dat exploitant Arendse
de huur verdubbelt van de sporthal van het
Dongemond college in Raamsdonkveer
(van € 45.000 naar € 100.000).
De collega‟s lichamelijke opvoeding in
Raamsdonkveer zijn al meer dan 15 jaar bezig om
nieuwe zalen van de grond te krijgen.
Tevergeefs……..
WSG en Arendse spelen ook weer een rol bij de
ontwikkelingen rond de gymzaal van de Stuifhoek
met Judo Club Made als buur.
Zie ook BN/De Stem 6-12-2010;
Sportverenigingen die structureel gebruik maken
van de Madese sporthal, trekken uit nood aan de
bel. “Onderzoek geeft geen duidelijkheid”.
Tot zes jaar geleden ben ik zelf werknemer
geweest van het Dongemond college in Made.
Nooit problemen met de gemeente gehad op het
gebied van de gymnastiek.
Via goede politieke verhoudingen is veel voor
elkaar te krijgen. Wat hier in Drimmelen op
sportief, cultureel en sociaal gebied is opgebouwd,
ook met de inzet van veel vrijwilligers, mag niet
verloren gaan. Gemeenteraad wees op uw hoede.
Verkwansel de onderhandelingen niet aan de
commercie. Daar zullen we als Groen Drimmelen
voor blijven strijden.
Ik geef het stokje door aan Domien v/d Berg.
Bouwreis met HomePlan.
In het voorjaar heb ik een aanbeveling gedaan om
een bijdrage te doneren aan HomePlan. In
november ben ik mee geweest met een bouwreis
van HomePlan naar Mexico, om daadwerkelijk
mee te gaan bouwen aan huisjes voor bewoners
in de sloppenwijken van Mexico-City.
HomePlan werkt nauw samen met „Un techo para
mi pais‟, een Latijns-Amerikaanse non-profit
organisatie, welke jonge, o.a. Mexicaanse
studenten, mobiliseert in de strijd tegen extreme
armoede.
Het was een indrukwekkende ervaring.
Samen met 15 Nederlandse sponsors en een
groep van „Un Techo‟ hebben we een aantal dagen
gebouwd en daarnaast hebben we verschillende
projecten bezocht, waar al huisjes staan, maar
waar mensen verder op weg geholpen worden
met projecten over o.a. voeding, scholing.
Een huisje is een start, de woning biedt aan de
allerarmsten bescherming tegen regen, kou en
biedt veiligheid.
De kracht van het concept zit in het vervolg. Na
de bouw ontstaat er in de gemeenschappen een

enorme drive en betrokkenheid om aan de
toekomst te bouwen. Bewoners en studenten
komen bijeen en er wordt geïnventariseerd waar
de mensen behoefte aan hebben: ze krijgen voor
het eerst het gevoel dat naar ze wordt geluisterd.
Mensen gaan weer in zichzelf geloven en hele
wijken worden op een hoger sociaal en
intellectueel niveau gebracht en er ontstaat
werkgelegenheid.
Vervolgens wordt geholpen met het verder
ontwikkelen van de lokale gemeenschappen.
Ik ben er van overtuigd, dat iedere euro, die
gedoneerd wordt aan HomePlan erg goed terecht
komt!
Tip voor de feestdagen: ‘no house wine’,
verkrijgbaar via het kantoor in Breda.
Voor meer informatie: www.homeplan.nl
Un Techo para mi Pais
Ingrid Rompa
Terheijden
Het Bestuur vol vuur
Vanwege de drukke agenda‟s van de
Bestuursleden zijn er geen vergaderingen geweest
sinds de vorige nieuwsbrief.
Regelmatig hoort het Bestuur geluiden van leden
dat zij het moeilijk vinden en zich soms zelfs
schuldig voelen dat zij zo weinig aanwezig zijn bij
steunfracties of zelfs niet de tijd kunnen vinden
om naar ledenvergaderingen of activiteiten te
komen. Natuurlijk vinden zowel het Bestuur en de
Fractie het fijn als er voldoende steun en back-up
vanuit de leden komt. Als wij de mening van de
leden weten is het makkelijker hiermee met
standpuntbepalingen in de politiek rekening te
houden. Echter wij realiseren ons heel goed dat
niet iedereen de tijd kan vinden of de behoefte
heeft om politiek actief te zijn. Een aantal leden is
in het verleden erg actief geweest en heeft
zijn/haar sporen verdiend.
De niet-actieve leden zijn voor Groen Drimmelen
ook heel belangrijk. Zij ondersteunen door lid te
zijn de actieve leden in de partij. Door lid te zijn
geeft men aan dat men vindt dat de actieve
mensen binnen Groen Drimmelen bezig zijn met
politiek zoals zij dat graag zien. Ook de
financiële bijdrage, klein of groot, is van belang
voor onze partij. Hierdoor kunnen we dingen
ondernemen en onze campagnepot vullen wat
hard nodig is, alles wordt immers duurder.
Daarom is voor onze partij ieder lid waardevol.
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Wij hopen weer velen van jullie te mogen
verwelkomen om het glas op een goed 2011 te
heffen tijdens onze Nieuwjaarsreceptie.
Het Bestuur van Groen Drimmelen (VP/D66)
wenst alle leden

GEZELLIGE DAGEN EN VOOR
2011 EEN GOEDE START!!!

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

VERGADERSCHEMA 2011 T/M APRIL
IN DECEMBER IS ER OP 21 DECEMBER EEN EXTRA STEUNFRACTIE MET ALS ONDERWERP “ DE
TOEKOMSTVISIE”. DEZET TOEKOMSTVISIE WORDT OP 23 DECEMBER IN EEN EXTRA OPNINIERONDE
BESPROKEN.

Steunfractie/inforonde/presidium/opinieronden/Raad
maand
Presidium (= woensdag aanvang 19.30u) (t.b.v. raad,
informatie- en opinierondes)
steunfractie raad
coalitieoverleg

dec
1/12

jan
12/1

feb
9/2

mrt
2/3

apr
6/4

7/12
14/12

18/1
25/1

15/2
22/2

15/3
22/3

12/4
19/4

Reguliere raadsvergadering (aanvang 19.30u)

16/12

27/1

24/2

24/3

21/4

4/1
6/1
13/1
20/1

1/2
3/2
10/2
17/2

1/3
3/3
17/3
10/3

29/3
31/3
7/4
14/4

26/4
28/4
12/5
5/5

Extra raadsvergadering
steunfractie info/opinieronde
Informatieronde (aanvang 19.30u)
Opinieronde (aanvang 19.30u)
Vrije donderdag: vergaderen of bijeenkomsten op locatie
(optioneel in overleg met presidium)
Rekeningcommissie (voorafgaand aan een opinieronde)
18.00 uur
2-3 presidium ipv 9-3 ivm carnaval
17-3 opinieronde ipv 10-3 ivm carnaval
27-4 presidium ipv 4-5 ivm dodenherdenking en meivakantie

12-5 ipv 5-5 ivm bevrijdingsdag/dodenherdenking (is wel tweede week meivakantie)
wo. 1-6 ipv do 2-6 ivm Hemelvaart, presidium, nader in te plannen
De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders verm eld

