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Van de redactie
Ivm met vakantie , verhuizingen , de drukte rondom de
kerntakendiscussie en privéomstandigheden is er deze
keer een nieuwsbrief voor de maanden april en mei
tezamen.
In deze nieuwsbrief ; Nieuws van de fractie en een
verslag van onze fractie over de Kerntakendiscussie die
inmiddels afgerond is. In onze rubriek Kennis maken
met… zou Ad van Oosterhout aan het woord komen.
Echter Ad heeft zich afgemeld en Peter de Waard is nog
op vakantie. Aangezien het idee
is dat de schrijver een opvolger
OP DE
aanwijst deze maand dus geen
kennismaken met. In plaats
daarvan stelt Diana Smits, ons
nieuw gekozen bestuurslid zich
voor. Al met al toch weer een
goed gevulde nieuwsbrief.
Artikeltjes,meningen en vragen
kun je sturen naar
info@groendrimmelen.nl

vertegenwoordigd.
Op 18 mei werd de middenpier van de
jachthaven van Drimmelen omgedoopt tot
Hans Horrevoetskade. Namens de fractie
waren Ricus en Anita daarbij aanwezig.
Tenslotte heeft de fractie zich ook nog van
de sportieve kant laten zien, met de
deelname van Ricus aan de Terheijdenloop,
waar hij door enkele
partijgenoten werd
AGENDA
aangemoedigd.
Op 21 mei heeft Ricus
meegefietst met d'n Amerkant
en daarbij een aantal lokale
agrarische bedrijven heb
bezocht.
Ricus Tiekstra namens de Fractie

19 JUNI

Deelname aan

De Fractie in actie
De kerntakendiscussie zit
Het begint een beetje saai
erop!
te worden, maar de
Na een lang en intensief traject
voorbereidingen op de
heeft de gemeenteraad eindelijk
kerntakendiscussie heeft
besluiten genomen m.b.t. de
ook de maand april en de
kerntakendiscussie (KTD).
eerste helft van mei veel
Drimmelen bezuinigt hierdoor
tijd van de fractie
zo’n 1,7 miljoen in 2015. Tijdens
opgeslokt. Er is bijna geen
Vrijwilligers voor het
de raadsvergaderingen over het
week voorbij gegaan of er
bemensen van de kraam
onderwerp was de sfeer,
was wel een vergadering
(hele dag/halve dag of
ondanks de zwaarte van het
waar dit onderwerp aan de
onderwerp, steeds goed te
enkele uurtjes)
orde is gekomen.
noemen, ook tussen coalitie en
kunnen zich aanmelden
Vergaderingen met de
oppositie. De fractie vindt dit,
bij
onze
voorzitter
steunfractie, met
lezende de verhalen over de
Johan de Bruijn
coalitiepartners en
discussies in andere gemeenten,
(zie mededelingen van het
uiteraard de beide
in elk geval een compliment
bestuur)
opinierondes,
waard aan de Drimmelense
voorafgegaan door een
politiek.
inspraakavond. De
Tijdens de laatste Algemene
afronding van het gehele
Leden Vergadering heb ik namens
traject vond plaats tijdens
de fractie uitgebreid stilgestaan bij
de raadsvergadering van 12 mei j.l. Jürgen
de standpunten die wij hebben ingenomen.
gaat in zijn bijdrage afzonderlijk in op de
Ook op de website van de partij,
inbreng van onze fractie in dit traject.
www.groendrimmelen.nl, staat onze bijdrage
Tussen alle beslommeringen rond de
van de eerste vergadering over de KTD.
kerntakendiscussie heen ging toch ook het
Daarin kunnen jullie lezen hoe wij de
reguliere werk van de fractie door. Op 20
discussie zijn aangevlogen.
april was er een bijeenkomst voor raadsleden
Ik wil hier kort nog 3 belangrijke
over de Veiligheidregio waar onze gemeente
onderwerpen benoemen:
deel van uit maakt. Ricus heeft deze
1. Er wordt fors bezuinigd op het
bijeenkomst bezocht en op 4 mei was de
bibliotheekwerk in de gemeente. Wij
fractie in Drimmelen bij de dodenherdenking
denken dat dit, met de verandering

TRAAIERIE
In
Terheijden.
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van het bibliotheekwerk nu en in de
komende jaren, kan. En dat wat ons
betreft zonder sluiting van de
vestigingen in Lage Zwaluwe en
Terheijden (wel in de Brede
Scholen!). Theek5 (de
bibliotheekorganisatie) legt erg de
nadruk op het sluiten van vestigingen,
maar weigert na te denken over de
bibliotheek van de toekomst. Ja, de
bibliotheek is (gelukkig!) populair, ja
er wordt meer uitgeleend, ja er zijn
meer leden en ja de bibliotheek is
enorm belangrijk om iedereen de
kans te geven te kunnen lezen!
Maar…. Het aantal bezoekers neemt
met 4 procent per jaar af door o.a. de
digitalisering. Daar moeten we dus
over nadenken, hoe ziet de
bibliotheek van de toekomst eruit?
Dat is wat wij vragen aan het college
en het college is het daar volledig
mee eens. En door een tip van Elly
van de Berg hebben wij ook
ingebracht dat er goed gekeken moet
worden hoe vrijwilligers in de
toekomst weer een grotere rol kunnen
spelen binnen de bibliotheken.
2. De beide zwembaden in de gemeente
moeten wat ons betreft gelijk
behandeld worden. Hiervoor hebben
wij ons enorm ingezet als fractie.
Zowel de Randoet als het Puzzelbad
moeten de kans krijgen aan te tonen
dat het zonder gemeentelijke bijdrage
kan. Als uit het onderzoek blijkt dat
dit niet kan, zullen wij als fractie op
basis van gezonde argumenten een
beslissing nemen. Maar wel nadat
beide zwembaden eerlijk en op
dezelfde manier dezelfde behandeling
hebben gekregen. Niet populistisch
roepen “het mag niet dicht”, maar wel
eerlijke behandeling tussen
voorzieningen in verschillende kernen!
3. De toeristenbelasting werd door
andere fracties bijna gekaapt om
ingezet te worden voor het betalen
van de deelname aan een
gemeenschappelijke regeling
Nationaal Park de Biesbosch. Omdat
wij vinden dat het budget

toeristenbelasting flexibel moet
worden ingezet voor onze toeristisch
recreatieve doelstellingen zijn wij hier
dwars voor gaan liggen. Uiteindelijk
blijft Marijke het budget kunnen
gebruiken zoals wij dat willen. Dan is
een verhoging wat ons betreft op dit
moment ook niet aan de orde en kan
zij met het budget prima vooruit om
onze doelstellingen te realiseren.
Tenslotte willen Ricus en ik alle
steunfractieleden nogmaals danken voor hun
positieve en intensieve bijdragen aan de
discussies die we intern hebben gevoerd over
de KTD. Zonder jullie hadden wij het nog
lastiger gehad! Nogmaals bedankt.
Jürgen Vissers, fractievoorzitter Groen
Drimmelen (VP / D66)
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Kennismaken met…
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich
voor en geeft de pen door aan een medelid.
In de vorige nieuwsbrief gaf Peter de Waard de pen door
aan Ad van Oosterhout. Ad heeft zich afgemeld maar
omdat Peter de Waard op vakantie is, is er nog geen
nieuw lid door Peter gekozen om de pen aan door te
geven. De volgende nieuwsbrief neemt iemand de pen
weer op.

Het Bestuur vol vuur

*Door het Bestuur is besloten om deel te
nemen aan de Traaierie in Terheijden. Er is
een verzoek van de organisatie binnen
gekomen en het leek het bestuur en de
fractie een goed plan om deel te nemen en
deze kans onze partij te promoten in
Terheijden niet te laten schieten. Er hebben
zich al een aantal vrijwilligers aangemeld
maar het Bestuur doet een beroep op de
leden om zich ook aan te melden om de
kraam te bemensen. Ook al kun je maar een
uurtje, alles is welkom. Onze leden uit
Terheijden wordt met name gevraagd zich
aan te melden zodat er bekende gezichten
bij de kraam staan. Aanmelden kan bij de
organisator, onze voorzitter Johan de Bruijn.
0168-483025 johan@bicsnl.nl
* Marieke van Aard gaat het Bestuur helaas
verlaten. Marieke verhuisd naar Breda en wil
gaan kijken wat de plaatselijke politiek daar
inhoudt. Ze blijft nog wel lid van onze partij.
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Marieke bedankt voor je inzet voor onze
partij en wij gaan jouw inzet en je jeugdig
enthousiasme zeker missen.
*Gelukkig is in de vorige ledenvergadering
een nieuw bestuurslid gekozen Hieronder
stelt zij zicht voor; Diana Smits, nieuw
bestuurslid per 13 maart 2011.
“ Ik ben geboren in 1971 te Oosterhout maar
opgegroeid in Lage- Zwaluwe, voel me een
echte Zwaluwnaar,en ben nog steeds niet
van plan om hier weg te gaan.
Vanuit mijn vakgebied kom ik uit de zorg.
Ongeveer een jaar of 15 geleden moest ik dit
vaarwel zeggen i.v.m. een spierziekte. Vanuit
dat oogpunt trekt mij het zeker om mij te
verdiepen in welzijn en hoop hier zo een
steentje bij te dragen. Onze voorzitter heeft
mij nieuwsgierig gemaakt naar de politiek
waar ik op dit moment nog steeds blij mee
ben. Want politiek is niet alleen wat de
meeste mensen denken (saai), je kunt
meehelpen aan een goede voortgang in je
gemeente.
Om nog even terug te komen op mijn
werkzaamheden. Drie jaar geleden heb ik, na

8 jaar werkzaam te zijn geweest op het
kantoor van Maros, een leuk callcenter
gevonden waar ik onze Office Manager
ondersteun. Om nog meer betrokken te
worden bij Groen Drimmelen heb ik me
aangemeld als bestuurslid en in de
vergadering van 13 maart 2011 ben ik
gekozen. Ik ga een aantal taken van
Marieke Van Aard overnemen. Marieke gaat
in een andere gemeente wonen en legt haar
werkzaamheden neer na een goed actief
aantal jaar bij ons te zijn geweest. Bij deze
wens ik haar veel succes en ook in de politiek
want als je daar eenmaal tussen zit wil je
zeker verder.”
Diana Smits, bestuurslid
Diana namens het Bestuur welkom!
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

Website; www.groendrimmelen.nl
Hyves http://groendrimmelen.hyves.nl/

Vergaderschema 2011 mei t/m sept Steunfracties/info en opinieronden en Raadsvergaderingen

maand
Presidium
(= woensdag aanvang 19.30u) (t.b.v.
raad, informatie- en opinierondes)
Steunfractie raad
(aanvang 19.30u)
coalitieoverleg

mei
27/4

jun
31/5

jun

jul

10/5

7/6

21/6

21/6

30/8

17/5

14/6

28/6

5/7

6/9

Reguliere raadsvergadering
(aanvang 19.30u)
Extra raadsvergadering
steunfractie info/opinieronde
(aanvang 19.30u)
Informatieronde (aanvang 19.30u)

19/5

16/6

24/5

21/6

23/8

13/9

26/5

23/6

25/8

15/9

Opinieronde (aanvang 19.30u)

1/6

vervalt

1/9

22/9

Vrije donderdag: vergaderen of
bijeenkomsten op locatie (optioneel in
overleg met presidium)

9/6

vervalt

vervalt

29/9

Rekeningcommissie (voorafgaand aan
een opinieronde) 18.00 uur

sep
24/8

8/9
30/6

23.06

aug
10/8

7/7

29/9

wo. 1-6 ipv do 2-6 ivm Hemelvaart 4-6 verzending stukken ipv 6-6 ivm vrijdag na Hemelvaart 30-6 a Regulier +
Jaarrekening extra raad ter overbrugging zomerperiode (geen opinieronde) 7-7 extra raad b Voorjaarsnota (Berap +
kadernota) aanvang 19.30 uur
De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld

