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Van de redactie
Op de helft van het jaar een terugblik op het eerste
halfjaar van 2011.
Artikeltjes,meningen en vragen kun je sturen naar
info@groendrimmelen.nl

een fijne vakantie en in het najaar houden
we jullie weer op de hoogte.

2011, de eerste helft door de ogen van
Ricus
De Fractie in actie
Het eerste halfjaar van 2011 lijkt wel
Zo vlak voor de vakantie blikken we nog
voorbijgevlogen. Wat wil je ook met zo‟n
even terug op de afgelopen maand. Juni was,
intensieve periode, die is gepaard gegaan
na de hectische maanden
met een aantal belangrijke
waarin de
beslissingen. Beslissingen waar
Fijne
kerntakendiscussie de
Jürgen en ik een belangrijke
Vakantie!!!
boventoon vierde, relatief
stem in hebben gehad. Ik kijk
rustig. Uiteraard vonden er
met tevredenheid terug op de
de nodige opiniërende
toekomstvisie die is vastgesteld
informatieve en reguliere
en waarop wij een stevig
raadsvergaderingen plaats.
stempel hebben gedrukt. Binnen
Op 7 en 8 juni is Ricus
zowel de coalitie als de totale
aanwezig geweest bij het
raad weten wij met grote
jaarlijks VNG-congres.
regelmaat steun te vinden voor
Tijdens dit congres heeft
onze ideeën; zoals bijvoorbeeld
hij de nodige contacten
de motie die wij indienden tegen
gelegd. Eén van de
de paragraaf „werken‟ in het
lezingen ging over het
bestuursakkoord en het
jeugdbeleid. Deze lezing
onderzoek naar het gebeuren
onderschreef de visie van
rond Biesbosch Marina Drimmelen.
onze partij op het te voeren jeugdbeleid.
Het komend najaar zal nog voldoende
Jürgen is momenteel heel nauw betrokken bij
spanning opleveren als de verschillende
de opdrachtformulering voor het onderzoek
onderzoeksopdrachten worden afgerond en
rond Biesbosch Marina, de haven in
keuzes gemaakt moeten worden. Maar we
Drimmelen, terwijl Ricus deel uitmaakt van
gaan eerst van de vakantie genieten. Ik hoop
een werkgroep die zich bezighoudt met
jullie ook, dus voor iedereen die nog gaat:
prestatiemeting binnen de gemeente.
een fijne vakantie en voor wie al is geweest:
Buiten de reguliere activiteiten om heeft
passen jullie de komende weken op onze
Ricus terloops nog deelgenomen aan de door
prachtige gemeente? Groeten Ricus Tiekstra
d‟n Amerkant georganiseerde
Midzomerwandeling. Jürgen heeft verder
Het eerste halfjaar 2011 volgens Jürgen
gesproken met de leiding van Eskadee
Het eerste deel van 2011 heeft vooral in het
(kinderopvang) en PSD (peuterspeelzalen
teken gestaan van de kerntakendiscussie.
Drimmelen). Deze organisaties gaan fuseren
Hierover heb ik in een eerdere nieuwsbrief al
en de gemeente treedt hier
uitgebreid bericht. Daarnaast zijn alle
randvoorwaardelijk in op. Daarnaast heeft
reguliere onderwerpen ook gewoon
Jürgen gesprekken gevoerd met enkele
uitgezocht, besproken en behandeld en heb
Drimmelense imkers, onder andere naar
ik het daarnaast erg druk (gehad) met o.a.
aanleiding van de “bijenactie”.
onze verhuizing privé. Kortom een bewogen
Helaas werd deelname aan de Traaierie op
halfjaar met grote drukte, maar door de fijne
het laatste moment vanwege de slechte
manier van samenwerken binnen fractie en
weersomstandigheden afgeblazen. Wij hopen
steunfractie en met wethouder en bestuur
natuurlijk volgend jaar acte de presence te
zeker weer een periode die ik als zeer
geven.
plezierig heb beschouwd.
De gemeenteraad is nu met reces, eind
We hebben Groen Drimmelen (VP / D66) de
augustus begint het weer. We wensen allen
afgelopen jaren terug op de kaart gezet.
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Er wordt rekening gehouden met ons! Na het
zomerreces gaan we hier met zijn allen
verder aan werken en moeten we ons
langzaam aan al weer gaan oriënteren op de
verkiezingen van 2014. We moeten nog
meer ons gezicht laten zien bij organisaties
en verenigingen en bij bijeenkomsten met
inwoners en belangengroepen. Groen
Drimmelen (VP / D66) moet zich nog meer
nestelen in de hele Drimmelense
samenleving.
Rest me om iedereen te bedanken voor de
prettige samenwerking en jullie allemaal een
hele fijne zomer 2011 te wensen!
Groeten 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.
Na de vakantie stelt het volgende lid zich voor.

Het Bestuur vol vuur

Terugblik op het eerste half jaar van 201107-11 namens de voorzitter.
Wat gaat het snel, zo is het Nieuwjaar en zo
is de zomer vakantie begonnen. Vanuit het
bestuur kijken we terug op een positieve en
een negatieve periode.
Positief in de zin van onze activiteiten in de
politiek. Ricus en Jürgen en in wat mindere
mate de burgerleden hebben zich heel goed
ingezet om de door ons gestelde doelen te
bereiken. Denk aan de gemeentelijke
toekomstvisie, denk aan diverse zaken in de
Kerntaken discussie. Ook positief gezien
vanuit het bestuur: We hebben we een
aantal zaken kunnen aanpakken, n.l.:
Het vernieuwen van onze website, het
opzetten van een PR-plan dat later goed van
pas zal gaan komen, weer een toename van
het aantal leden.
We hebben in het bestuur ook een aantal
negatieve zaken mogen ervaren: Ons

bestuurlid Jos Engelen was nog steeds ziek ,
maar daar gaat het gelukkig wat beter mee,
ons bestuurlid Marieke van Aard is van Made
naar Breda verhuisd en is om die reden geen
burgerlid meer en gaat ook om die reden het
bestuur verlaten. Net voor de laatste
vergadering hoorden wij dat onze secretaris
Anita van Gennip binnenkort geopereerd
worden. Bij haar is voor de 2e keer
borstkanker geconstateerd, de vooruitzichten
lijken echter goed te zijn. Wij wensen haar
van harte beterschap.
Nu weer het positieve: Gelukkig hebben we
Diana Smits bereid gevonden om de
bestuursfunctie van Marieke (2e secretaris) in
te nemen.
Tevens hebben we een succesvolle algemene
ledenvergadering gehad in Plexat in
Wagenberg waar 17 actieve leden aanwezig
waren. Tijdens deze vergadering heeft
Ingrid Rompa een heel interessante
presentatie gegeven over Stichting
Homeplan, ook Denise v.d Hoof en Guido
Annaert waren uitgenodigd om uitleg te
komen geven over de stichting Bantan Woro.
Ook deze presentatie was heel levendig en
heel interessant. Deze mensen vonden Groen
Drimmelen ook dusdanig interessant dat
Guido zich kort daarna heeft aangemeld als
lid van onze partij. Als nieuw lid mochten we
ook Heleen Abrahamse verwelkomen.
Voor details zie Notulen Algemene Ledenvergadering
van 13 april 2011.

De komende tijd gaan we vakantie houden.
Namens het bestuur wens ik jullie allen een
fijne vakantie.
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/

