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Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief schenken we aandacht aan: nieuws
van de fractie. In onze rubriek Kennis maken met…
komt Domien van den Berg 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

Op oudejaarsdag is Ricus nog bij de herstart van
het Biesboschcentrum in Drimmelen geweest. Een
prima resultaat van de inzet van Marijke.
Tenslotte heeft Spraakvermaak weer op een
bezoek van vele van onze leden kunnen rekenen.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

De Fractie in actie
De periode rond kerst en de jaarwisseling is
meestal erg rustig. Zo ook voor onze fractie. Voor
Kennismaken met… Domien van den Berg.
het kerstreces heeft de gemeenteraad besloten
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
burgemeester De Kok voor herbenoeming voor te
voor en geeft de pen door aan een medelid.
dragen. Verder heeft de fractie tegen de
verordening afvalstoffenheffing gestemd, omdat
Domien van den Berg, Waterman zonder noten.
naar onze mening de verdeling van de lasten over
Ik kreeg van Roel d’Hooghe het verzoek om van
het vaste en variabele tarief
hem het stokje over te
onvoldoende tot uitdrukking
nemen en mij even voor te
OP DE AGENDA
brengt dat de gemeente de
stellen. Gelukkig zijn er
31 januari
vervuiler de zwaarste lasten wil
leden van Groen Drimmelen
Deelname aan de Stagemarkt
laten dragen. Vlak voor kerst was
die mij niet zo goed kennen,
in het gemeentehuis
er nog een opinieronde over de
want dat betekent dat Groen
toekomstvisie van de gemeente.
Drimmelen leeft. Ik ben Domien
In de discussie heeft de fractie duidelijk gemaakt
van den Berg. In 1953 geboren te Liesbos, waar
hoe zij de toekomst van de gemeente ziet. De
ik in grote mate van bescherming en
bijdrage van de fractie is integraal op onze
geborgenheid kon opgroeien. Op 15 jarige leeftijd
website geplaatst. Een visie op de toekomst is erg
had ik hier mijn eerste bestuursfunctie bij de KPJ.
belangrijk om straks bij de kerntakendiscussie
Bredanaar van geboorte, maar inmiddels voel ik
goede besluiten te nemen. Teleurstellend is dan
mij een echte Mayenér. Mijn verhaal pak ik dan
als andere fracties nauwelijks input voor zo’n visie
ook op in 1976, toen ik voor mijn werk bij
kunnen of willen geven. Na afloop is daarom een
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
afspraak gemaakt met de VVD en GroenLinks om
(RIZA), met ons Annie, van Lelystad naar Made
met zijn drieën te onderzoeken of er een initiatief
verhuisde. Tijdens de Maderie leerde ik de Madese
genomen kan worden om zo’n visie aan de raad
Natuurvrienden kennen. Bij de Madese
voor te leggen. Het eerste overleg heeft inmiddels
Natuurvrienden heb ik in het bestuur gezeten en
plaats gevonden en op 17 januari staat een
ben milieuadviseur geweest. Hier ontstonden de
tweede overleg op het programma. Het is de
contacten met de Brabantse Milieufederatie en
bedoeling dat er in de raadsvergadering van 24
werd ik een relativerende milieuman.In 1974 was
februari een voorstel aan de raad wordt
tijdens mijn stage als analist op de Amercentrale
voorgelegd waar alle fracties zich in kunnen
reeds de belangstelling ontstaan om in het water
herkennen. Jürgen heeft zich in de Regiegroep
door te gaan en nu 34 jaar later verdien ik nog
voor de kerntakendiscussie sterk gemaakt voor
een boterham door het water. Ik heb de
ronde tafel gesprekken met burgers over de
verbetering van het water van dicht bij mee
kerntaken van de gemeente. De meningen
gemaakt, maar ga nu terug naar het Madese. Ik
hierover in de regiegroep lopen nogal uiteen. Een
voetbalde vanaf 9 jaar bij Internos in Etten-Leur,
belangrijk deel houdt liever vast aan de
maar was in 1974 reeds bij Madese Boys gaan
traditionele manier van inspreken. In het
voetballen. Hier leerde ik Cor van Meel kennen en
presidium is uiteindelijk besloten beide sporen te
werd, na een luchtige discussie met veel bier in de
volgen. Een ander belangrijk onderwerp dat
kantine, tenslotte secretaris van D66 afdeling
momenteel speelt gaat over Biesbosch Marina
Made. Hierna volgden 15 mooie jaren in de
Drimmelen. De informatieronde van 13 januari
gemeente politiek, waarvan 7 jaar als raadslid.
bood weinig tot geen nieuws. In februari zal het
Samen met Cor en Marijke Vos, die ik weer via de
onderwerp in een opinieronde terugkomen. We
ouderraad van de Lage Weide had weten te
zullen binnen de fractie nog uitgebreid stilstaan bij
strikken, beleefden we de topjaren. In 1989 werd
dit onderwerp. Uiteraard is de fractie bij de
ik als bestuurder van waterschap De Ham
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente geweest.
gekozen. Na zittingsperiodes in Land van Nassau,
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Hoog Heemraadschap van West-Brabant en
Waterschap Brabantse Delta ben ik in 2009
gestopt als waterschapsbestuurder. Toch zal ik
voor altijd een waterschapper in hard en nieren
blijven. Bouvigne is mooi en was de meest
optimale optie. Van 1982 tot 1988 heb ik zelf nog
met veel plezier bij het Hoogheemraadschap van
West-Brabant gewerkt. Vanaf 1988 ben ik
werkzaam bij het vastgoedbedrijf van Defensie,
nu Dienst Vastgoed Defensie. Ik werd
aangenomen voor water, maar belandde na een
half jaar in de bodemsaneringen. Hier heb ik veel
werkplezier aan beleeft, tot ik door een burn-out
gedwongen werd een stapje terug te doen. Sinds
die tijd ben ik werkzaam als adviseur waterbeheer
en kan door de grote verscheidenheid van water
(afvalwater, grondwater, KWO, oppervlaktewater
e.d.) en een groot werkgebied (Limburg, NoordBrabant, Zeeland) nog steeds met veel plezier in
het water werken. Na 8 jaar smartlappenkoor, 7
jaar jeugdsecretaris bij Madese Boys, ben ik nu 7
jaar actief als opleidingscoördinator bij harmonie
en tamboerkorps St.Caecilia. Zelf kan ik geen
noten lezen, maar werkers kan iedere vereniging
gebruiken. Het voortbestaan van de opleidingen
staat onder grote druk door de bezuinigingen.
Toch kan ik mij een leven zonder muziek in een
gemeenschap niet voorstellen. Toen ik tot beste
juin werd gekozen, werd de pijn van mijn
hartinfarct door de muziek van de kapellen

verdooft. Ik spreek de wens uit dat de
gemeenteraad een infarct in de muziekwereld zal
voorkomen en dat er nog lang veel muziek in
Groen Drimmelen zit. Ik hoop met mijn vrouw
Annie, dochters Wendy en Ellen met hun vrienden
en kleinkinderen (nu Jelte) nog lang een gelukkige
inwoner van de mooie gemeente Drimmelen te
zijn. Het stokje wil ik doorgeven aan de man met
wie ik de eerste vergadering van D66 bezocht.
Velen zullen Peter de Waard nog wel kennen van
de verkiezingen, maar weten niet dat hij een man
is van goede zetten. Ik groet u allen en wellicht
tot horens. Domien van den Berg
Het Bestuur vol vuur
De nieuwjaarsreceptie was ook dit jaar weer erg
gezellig. In een korte speech nam onze voorzitter
het jaar 2010 nog even door in café ‘t Tapperijke.
Met zo’n 20 leden, een leuke opkomst , hebben
we het glas geheven op een goed Nieuwjaar.
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

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

jan
12/1

feb
9/2

mrt
2/3

apr
6/4

18/1
25/1

15/2
22/2

15/3
22/3

12/4
19/4

Reguliere raadsvergadering (aanvang 19.30u)

27/1

24/2

24/3

21/4

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)

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

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

