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Inhoud Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief ; Marijke over het
Biesboschcentrum, (veel) nieuws van de fractie. In onze
rubriek Kennis maken met… komt deze maand niemand
aan het woord. Door tijdgebrek van Peter de Waard en
het vele nieuws van de fractie komt Peter volgende
maand aan het woord. Verder aandacht voor de
provinciale verkiezingen en nieuws van het bestuur.
Artikeltjes,meningen en vragen kun je sturen naar
info@groendrimmelen.nl

Biesboschcentrum Drimmelen

gemeente met de RABO in gesprek gegaan om
uitleg te vragen en de mogelijkheden om de
pinautomaat te behouden te bespreken. Of het zal
lukken zal afhangen van vervolgbesprekingen op
korte termijn. Er is begrip voor elkaars
standpunten en het doel is om er op een goede
manier uit te komen .
Wordt vervolgd! Marijke Vos

De Fractie in actie

De afgelopen weken heeft de fractie vooral
Het Biesboschcentrum is open en blijft open. Dat
stilgestaan bij de toekomst van de gemeente
is de inzet van ondernemers in het havengebied,
Drimmelen. Jürgen en Ricus hebben beiden een
de huurders van het centrum, het NP
vooraanstaande rol gespeeld bij
De Biesbosch, Staatsbosbeheer en de
het initiatief om een
OP
DE
AGENDA
gemeente. Alle partijen hebben dit op
toekomstvisie voor de
31 december d.m.v. het ondertekenen
gemeente op te stellen. Vier
De eerstvolgende
van de intentieverklaring naar elkaar
avonden met Léon van Dongen,
steunfractie staat vooral
uitgesproken. Inmiddels wordt keihard
Eugene Daniels, Karin van den
in het teken van de
gewerkt aan een modernisering van de
Berg en Roxanne Heijmans
kerntakendiscussie
binnenkant en het zoeken naar
heeft een document opgeleverd
kijk op de website voor de
structurele financieringsmiddelen voor
dat op 24 februairi in de
data
de toekomst.
raadsvergadering wordt
Belangrijke trekkers in dit proces zijn
besproken en waarin een nietWOENSDAG
Tijmen van der Wal, (Biesbosch
politieke visie is verwoord. Op 2
Evenementen, Natuurlijk Doen), één
februari heeft Ricus samen met
2 MAART
van de huurders en Koos Krook,
Eugene de visie aan de raadsvoormalig wethouder. De laatste is op
VERKIEZINGEN
en burgerleden en het college
mijn verzoek aan de slag gegaan als
gepresenteerd, terwijl er op
PROVINCIALE
vrijwilliger bij Tijmen, om zo samen en
17 februari een persgesprek
met de gemeente de toekomst van het
met BN/de Stem over dit
STATEN
centrum veilig te stellen.
onderwerp is geweest. In de
‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ de
volgende nieuwsbrief zal Ricus
gevleugelde woorden van Cruijff zijn
meer over deze visie schrijven.
19 maart
ook hier van toepassing.. De dreigende
Verder hebben de perikelen
ZWERFVUILDAG rond Biesbosch Marina veel tijd
sluiting van het Biesboschcentrum en
de gezamenlijk inspanningen om dat te
De focus ligt dit jaar op de
gekost. Belangrijk op dit
voorkomen hebben de zwartgallige,
schoolroutes
moment is dat mede door onze
negatieve sfeer in het havengebied van
Aanvang 13.00 uur
inzet nagenoeg alle
Drimmelen omgezet in een meer
VOOR WOENSDAG 9
documenten openbaar zijn
positieve sfeer. Men is zich ervan
MAART SVP AANMELDEN
gemaakt. Jürgen komt elders
bij het secretariaat
bewust dat er samengewerkt moet
in deze nieuwsbrief op dit
worden om van Drimmelen weer een
onderwerp terug.
levendige, bruisende haven te maken.
Verder is, mede op voorstel van
Ik hoop dat dit deze zomer al duidelijk
onze fractie, door de gemeente
zichtbaar is. De ondernemers zullen
op 17 februari een uitgebreide
het moeten doen, als gemeente kun je
rond de tafel
slechts faciliteren / stimuleren en dat doe ik
bijeenkomstgeorganiseerd over de
graag!
kerntakendiscussie. In vier groepen konden direct
Het verdwijnen van de pinautomaat in de haven
betrokkenen laten weten wat de gevolgen van de
van Drimmelen was de tweede grote schok voor
bezuinigingen zouden zijn, wat eventuele
iedereen binnen korte tijd. Direct zijn de
alternatieven zouden zijn en op welke manier
bewoners van Drimmelen, de ondernemers van
deze organisaties de bezuinigingen zouden
het havengebied , het Biesboschcentrum en de
opvangen. Mede door de grote belangstelling en
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de reacties kijken we tevreden op deze
bijeenkomst terug. Er is een belanghouders
bijeenkomst geweest bij Woningstichting
Volksbelang, waar Jürgen ons heeft
vertegenwoordigd.
Ricus heeft op 31 januari een bijeenkomst over de
regionale samenwerking bijgewoond. De vraag
was daar of er wel of geen formeel
raadsledenplatform (een soort gewestraad) zou
moeten komen. Omdat de formele
vertegenwoordiging van de gemeente Drimmelen
hier geen uitspraak over wilde doen, heeft Ricus
zich maar in de discussie gemengd en duidelijk
gemaakt dat wij geen voorstander zijn van een
soort gewestraad in wat voor vorm dan ook.
Namens de fractie, Ricus Tiekstra

juist. Hier werden diverse fracties genoemd die
niet met initiatief zijn gekomen. Groen Drimmelen
(VP / D66) heeft om dit onderzoek gevraagd.
Omdat we pas met vertrouwen de toekomst in
kunnen gaan op dit dossier, als er een dikke
streep onder het verleden wordt gezet.
Mijn volledige bijdrage is te vinden op onze
website www.groendrimmelen.nl.

Onderzoek naar Biesbosch Marina
Drimmelen (BMD) op verzoek Groen
Drimmelen (VP / D66)
De afgelopen tijd is er uitgebreid gesproken over
de haven Drimmelen, het dossier BMD. Al jaren
kampt de onderneming met grote tekorten en
steeds weer moet er een beroep worden gedaan
op de gemeente. Het traject dat is ingezet om de
aandelen te verkopen heeft vooralsnog niets
opgeleverd. Op dit moment staat de onderneming
er zo slecht voor dat bij niets doen een
faillissement onafwendbaar lijkt. Om die reden
heeft het college een reddingsplan gepresenteerd
om BMD op de middellange termijn gezond te
maken. Voor de inhoud van de voorstellen verwijs
ik graag naar de diverse stukken die te
raadplegen zijn op de gemeentelijke website. Kern
van het reddingsplan is dat de gemeentegarantie
wordt uitgebreid naar 14 miljoen euro. Het
maximale risico bij een faillissement dit moment is
al 13,7 miljoen euro. Groot voordeel van het plan
is dat de gemeente direct alle vorderingen
(uitstaande leningen etc.) terugbetaald krijgt en
dat het plan de gemeentebegroting geen euro
kost. Groot risico is de ontwikkelingen van de
onderneming in de komende jaren, maar door
sanering van kosten en het fors inkrimpen van het
bedrijf zijn belangrijke stappen gezet om de
onderneming gezond te maken. Ik heb namens de
fractie tijdens de opinieronde aangegeven dat wij
bereid zijn met het reddingsplan mee te gaan,
omdat niets doen gezien het voorgaande geen
optie is. Wel heb ik opgemerkt dat wij als
voorwaarde stellen dat er een uitgebreid
onderzoek komt naar de hele gang van zaken bij
BMD in de afgelopen (tientallen) jaren. Alle
fracties zijn hierin uiteindelijk meegegaan. De
berichtgeving in BN/De Stem hierover was niet

Het zijn drukke tijden voor de fractie en
steunfractieleden. De Toekomstvisie voor de
gemeente Drimmelen staat op de agenda en ook
voor de kerntakendiscussie zijn er diverse
activiteiten opgestart. De rondetafelgesprekken
waren op 17 februari j.l. De inspreekavonden
volgen in maart. Waarna in de opinieronde van
21 april de discussie binnen de raad losbarst. Ook
als Bestuur proberen wij zoveel mogelijk aanwezig
te zijn bij alle bijeenkomsten. Op maandag 21
februari was de eerste extra steunfractie waarin
de Kerntakendiscussie besproken werd. Omdat
het erg veel is, heeft men besloten extra
steunfracties in te lassen.

Namens de fractie, Jürgen Vissers,
Fractievoorzitter
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Het Bestuur vol vuur

Provinciale statenverkiezingen 2 maart!
Op 2 maart 2011 mogen we allemaal weer
gebruik maken van ons democratische recht om
volksvertegenwoordigers te kiezen in één van de
politieke organen in ons land; de Provinciale
Staten (PS) worden gekozen. Diezelfde PS kiezen
vervolgens de 1e kamer, die een belangrijke rol
gaan spelen in de landelijke politiek.
De keuze die op 2 maart gemaakt wordt, kan
belangrijke gevolgen hebben voor Nederland.
Krijgt het huidige kabinet wel of geen
meerderheid in de 1e kamer en krijgt het kabinet
daarmee een makkelijke of moeilijke weg om alle
beleidsvoornemens uit te voeren?
Groen Drimmelen (VP / D66) ziet het huidige
kabinet liever gaan dan komen. Stem daarom 2
maart aanstaande op één van de progressieve
partijen in de Provincie Noord-Brabant.
Onze fractievoorzitter, Jürgen Vissers, staat op de
(onverkiesbare) 48e plaats bij D66, één van de
partijen die heeft gezorgd voor het bestaan van
Groen Drimmelen (VP / D66).
In de eerste plaats om steun te geven aan het
provinciale beleid van D66 (speerpunt: geen
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nieuwe megastallen) en in de tweede plaats om
mede steun te geven aan de weerstand tegen het
huidige kabinet en de mogelijkheden om met een
goede uitslag bij de verkiezingen voor PS te
zorgen voor een goed en sterk alternatief.
Het Bestuur is weer bij elkaar geweest. Gekeken
is naar de data voor de ledenvergaderingen en de
activiteiten voor 2011. De eerste activiteit komt
er aan. Op 17 maart er is de jaarlijkse Zwerfvuil
actie van de gemeente weer. De focus ligt dit jaar
op de schoolroutes maar eigen voorkeuren mogen
opgegeven worden. Als partij willen wij weer

deelnemen aan de zwerfvuilactie en hopen dat we
daarbij ook weer mogen rekenen op velen van
onze leden! Aanmelden kan bij het secretariaat
(zie info hieronder)
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
steunfractie raad

maand

jan
18/1

feb
15/2

mrt
15/3

apr
12/4

Reguliere raadsvergadering (aanvang 19.30u)

27/1

24/2

24/3

21/4

1/2

29/3

26/4

3/2

21/2
1/3
3/3

31/3

28/4

10/2

17/3

7/4

12/5

Extra raadsvergadering
steunfractie info/opinieronde 21/2 extra Steunfractie ivm KTD mogelijk
komt er nog een extra Steunfractie (kijk op de website)
Informatieronde (aanvang 19.30u)
Opinieronde (aanvang 19.30u)
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 vermeld

