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Van de redactie

Het is inmiddels weer half september en de meeste van
ons zullen een welverdiende vakantie achter de rug
hebben. De scholen zijn weer begonnen en ook de
politiek is weer begonnen met de eerste infobijeenkomst
na de vakantie. In deze nieuwsbrief weer de fractie in
actie. Kennis maken met… en nieuws van het Bestuur.
De redactie hoopt nog steeds op actie/reactie van de
leden daarom ;Artikeltjes,meningen en vragen kun je
sturen naar info@groendrimmelen.nl

De Fractie in actie

door Greenpeace georganiseerde bijeenkomst
over de opslag van radioactief afval in onze regio
bijgewoond. Het politieke werk begint weer op
gang te komen. Wij hebben er zin in. Samen met
jullie willen wij de komende maanden goede
beslissingen nemen. We zien jullie graag. Jürgen
en Ricus
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Kennismaken met… Marijke Vos
De „zomer‟ is weer voorbij.
OP DE AGENDA
In deze rubriek stelt iedere maand een
Een nieuw seizoen staat voor
ander lid zich voor en geeft de pen door
de deur. Een seizoen waarin
29 Oktober
aan een medelid.
onze raad voor belangrijke
Peter de Waard draagt de pen over aan
keuzes komt te staan.
Marijke Vos;
Algemene Ledendag
Hebben we in het voorjaar al
Vrij snel nadat ik in maart 1983 in
Details hierover gaan nog volgen,
een groot aantal
Made kwam wonen samen met Ed,
maar hou alvast rekening met een
bezuinigingen doorgevoerd;
2 kinderen en 2 honden, ben ik
activiteit die pas rond 4 uur in de
de komende maanden zullen
maatschappelijk actief geworden.
middag begint.
we nog uitspraken moeten
Het begon met mijn vraag aan Els,
doen over het subsidiebeleid,
leidster bij de peuterspeelzaal :
Algemene Ledenvergadering
de zwembaden, het
“Weet jij of er hier iets te doen
Die zal, onder voorbehoud,
jeugdbeleid en ander
valt?” Net op dat moment was men
plaatsvinden rond 23 november
onderzoeken die in het kader
bezig met het opzetten van een
van de kerntakendiscussie
speel-o-theek et voila, m‟n madese
Vers van de pers:
zijn uitgezet. Kortom het
carrière kon van start gaan! SpeelGerard en Elly Taapken gaan onze
komt er de komende tijd nog
o-theek, ouderraad basisschool,
gemeente verlaten en hebben hun
wel op aan. Jullie snappen wel
medezeggenschapsraad,
lidmaatschap na 45 jaar
dat we hierbij jullie mening
schoolbestuur, jeugd -en
opgezegd.
erg op prijs stellen. Een
jongerenwerk en natuurlijk de lokale
Elly en Gerard bedankt voor
oproep aan jullie om de
politiek. Ik leerde Domien van de
jullie trouwe steun als lid van
steunfractievergaderingen
Berg kennen bij de OR Lage Weide
onze partij!! Veel geluk op jullie
weer te komen bezoeken. Kijk
en het bruggetje naar D66 Made en
nieuw plekje.
op de website voor de actuele
Drimmelen was gemaakt. Een
informatie. De afgelopen
gezellige ( heel belangrijk!) en
Onze fractievoorzitter Jürgen en
periode hebben Jürgen en
leerzame periode brak aan. De
zijn vrouw Esther worden papa en
Ricus genoten van een
vergaderingen bij Cor van Meel,
mama. Proficiat allebei!!
weldadige rust. Voor Jürgen
praten over lokale problemen, de
weliswaar relatief, met een
verkiezingscampagnes met huifkar (
verhuizing en de inrichting
met muziek en groene appels), een
van hun nieuwe woning, maar
mooie tijd die beloond werd met het
even de lokale politiek op het tweede plan. De
raadslidmaatschap in 1994. Cor wethouder,
fractie heeft toch niet geheel stilgezeten. Zo zijn
Domien fractievoorzitter (m‟n baas) en ik
er aanvullende vragen gesteld over de bedrijven
beginnend politicus. Jaren die in het teken gingen
die zich aan de Thijsseweg bij Wagenberg hebben
staan van de herindeling. Een herindeling die
gevestigd. Verder heeft Jürgen tijdens de
eigenlijk niemand wilde, maar opgelegd werd. In
Rietaakdagen in Drimmelen de „doop‟ van de
1997 ging de nieuwe gemeente van start, eerst
Rietaak bijgewoond en de organisatie
nog onder de naam Made, later ( na veel
gefeliciteerd. Daarnaast heeft hij met een aantal
discussie) als Drimmelen. In de eerste 2 jaren
vrijwilligers in het Biesbosch Centrum gesproken
mocht ik, na het snelle vertrek van Mieke (CDA)
over de situatie daar nadat Staatsbosbeheer de
naast Johan van Oosterbosch wethouder zijn.
geldkraan vorig jaar heeft dichtgedraaid. Marijke
Moeilijk na een relatief korte raadservaring, maar
is druk bezig om de succesvolle doorstart van het
zeer leerzaam. Die ervaring heeft me, na 1999
Centrum een vervolg te geven. Ricus zal op 6
weer als „gewoon raadslid‟ , veel geholpen, meer
september in Oosterhout een raadsledeninzicht gegeven hoe processen gaan, geleerd hoe
bijeenkomst over de strategische agenda voor
de hazen lopen. Het werk als raadslid naast het
West Brabant bijwonen. Verder heeft Marijke een
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„gewone‟ werk als verpleegkundige in het Amphia
Oosterhout sinds 2000 en het runnen van het
huishouden met 2 opgroeiende meiden vond ik bij
tijden best vermoeiend. In het algemeen wordt
over die combinatie werk - raadslidmaatschap te
licht gedacht door “de burger” buiten de politiek.
Dat stoort me mateloos! Weggezet worden als
zakkenvullers is zeer kwetsend en onterecht.
Toen na de verkiezingen in 2006 mij de functie
van wethouder namens GD weer werd
aangeboden, hoefde ik niet lang na te denken. Ik
was er nu meer klaar voor dan in ‟99. En de kans
om van je hobby je werk te maken is niet
iedereen gegund. Nu kon ik al mijn tijd aan de
politiek wijden, en dat doe ik nog steeds met veel
plezier samen met Jürgen en Ricus !
Ik geef de pen door aan…Jos Engelen.
Het Bestuur vol vuur
De vakanties zijn voor de meeste mensen weer
voorbij. Er zullen zeker nog mensen zijn die in de
zomer niet op vakantie gaan (zoals ondergetekende) omdat het hier in de gemeente
Drimmelen in de zomer gezellig genoeg is.
We hebben hier volop recreatie mogelijkheden,
genoeg horeca, volop natuur. Waarom zou je
zomers weggaan? Hooguit vanwege zekerheid op
zonneschijn. Ik hoop dat de lezers van deze
nieuwsbrief een geweldige vakantie hebben gehad
en nu weer vol energie met de normale
bezigheden aan de slag gaan. Ook het bestuur
heeft de eerste vergadering weer achter de rug.
Aangezien onze secretaris Anita van Gennip
momenteel flink ziek is, hebben Marieke van Aard
en Diana Smits de bal voorlopig overgenomen.
Natuurlijk doet Anita nog volop mee, indien
mogelijk, maar ze heeft momenteel een serie
chemokuren en is daar flink ziek van. Ik wens

Anita door dit bericht dan ook van Harte
Beterschap.
We hebben ondertussen wat acties uitgezet naar
een nieuwe Ledenactiviteit in het najaar.
De datum die we daar voor uitgekozen hebben is
Zaterdag 29 oktober 2011. Het zal een
“Bevertocht” gaan worden, die wat later in de
middag start. Details hierover gaan nog volgen,
maar hou alvast rekening met een activiteit die
pas rond 4 uur in de middag begint. In de
avondschemering zijn de Bevers het beste te zien.
Tevens zijn we bezig met de voorbereidingen van
de Algemene Ledenvergadering in November. Die
zal , onder voorbehoud, vermoedelijk plaatsvinden
rond 23 november. Ook hierover later meer.
Ook wil ik iedereen oproepen om de steunfractie
vergaderingen te bezoeken. De politiek is vorige
week ook weer losgebarsten en er zijn weer heel
veel onderwerpen die ons als Burger van de
gemeente Drimmelen direct raken. Om er een
paar te noemen: Toeristische Bestemming op de
Gemeente. Dit betekent dat alle winkels elke
zondag open mogen zijn. Het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied begint in de
eindfase te raken. Ook hier hebben genoeg
mensen , ook leden van Groen Drimmelen, direct
mee te maken.Ik wil afsluiten met de volgende
kreet:Komt allen !!!!!! Johan de Bruijn
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 2e halfjaar 2011
maand
Laatste BenW-vergadering (voor raad,
informatie- en opinierondes)
steunfractie (aanvang 19.30 uur)
Informatieronde (aanvang 19.30u)
Opinieronde (aanvang 19.30u)

sep
16-aug

sep
13-sep

okt
11-okt

nov
18-okt

nov
8-nov

dec
29-nov

23-aug

13-sep

11-okt

8-nov

6-dec

27-dec

25-aug

15-sep

13-okt

vervalt

8-dec

29-dec

1-sep

22-sep

20-okt

17-nov

15-dec

5-jan

Vrije donderdag: vergaderen of
bijeenkomsten op locatie (optioneel in
overleg met presidium)
Rekeningcommissie (voorafgaand aan
een opinieronde) 18.00 uur

vervalt

29-sep

27-okt

24-nov

vervalt

12-jan

Presidium (= woensdag aanvang
19.30u) (t.b.v. raad, informatie- en
opinierondes)
steunfractie (aanvang 19.30 uur)

24-aug

21-sep

19-okt

29-sep
16-nov

7-dec

30-aug

27-sep

25-okt

1-nov

22-nov

13-dec

coalitieoverleg

6-sep

4-okt

1-nov

8-nov

29-nov

20-dec

Reguliere raadsvergadering (aanvang
19.30u)
Extra raadsvergadering

8-sep

6-okt

3-nov

1-dec

22-dec

10-11 extra raad ivm Begroting

10-nov

22-12 tweede berap

De vergaderingen zijn op het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld

