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Van de redactie
De Herfst is weer begonnen; regen en wind en bladeren.
Maar er waren ook heerlijke zomerse temperaturen
waarbij we allemaal nog even lekker van de zon hebben
kunnen genieten. Er waren allerlei activiteiten in onze
gemeente. In deze nieuwsbrief weer de fractie in actie,
zij hebben zich weer bij verschillende evenementen
laten zien. Verder weer Kennis maken met… en nieuws
van het Bestuur,waarin meer info over de ledendag van
29 oktober ( de inschrijving is inmiddels gesloten).
Leden die graag een artikeltje en/of hun mening willen
geven via de nieuwsbrief kunnen dit sturen naar
info@groendrimmelen.nl . Ook vragen zijn hier welkom.

FRACTIE IN ACTIE

De fractie is blij met deze mailberichten omdat zo direct
op zaken ingegaan kan worden met inwoners van onze
gemeente.
Fractie Jürgen Vissers, 0162-683894,
jurest@xs4all.nl
Ricus Tiekstra, 0162-684498, tieks067@planet.nl

Kennismaken met… Jos Engelen
In deze rubriek stelt iedere maand een ander lid zich voor en
geeft de pen door aan een medelid.
Marijke Vos draagt de pen over aan Jos Engelen:

Ik ben 45 jaar geleden geboren in het diepe
Ricus heeft begin september een bijeenkomst van de
Bourgondische Zuiden en woon sinds 2009 in het mooie
Regio West Brabant over de strategische agenda voor
buitengebied van Made met Nancy, onze 2 schapen en
West Brabant bijgewoond. Een bijeenkomst waar weer
de kat. Nancy heeft een praktijk aan huis voor klassieke
de nodige kontakten met collega raadsleden uit de regio
homeopathie voor zowel mensen als dieren. We hebben
zijn aangehaald. We hebben de afgelopen periode ons
elke dag nog steeds het gevoel dat we met vakantie
verder vooral bezig gehouden met
zijn! Na mijn studie Civiele Techniek ben
het bestemmingsplan
OP DE AGENDA
ik vanuit het Diepe Zuiden vertrokken
buitengebied. In dat verband
naar het wilde Westen en via Schiedam
hebben Ricus, Johan en Diana een
terecht gekomen in Barendrecht. Eerst
29 Oktober
bijeenkomst georganiseerd door
ben ik lid geweest van Milieuvriendelijk
de ZLTO bijgewoond. Op enkele
Barendrecht waar we onder meer met
onderdelen van het
succes hebben voorkomen dat er mooie
Algemene Ledendag
bestemmingsplan was de uitleg
groengebieden werden opgeofferd voor
van de ZLTO verhelderend. Verder
intensieve recreatie. Door grote groepen
hebben Marijke en Ricus een
Meer info over de ledendag onder
burgers te mobiliseren zijn de plannen
bijeenkomst van de Vereniging
van de gemeente niet doorgezet en
het kopje van het bestuur
van Brabantse Gemeenten over
bezit Barendrecht een nog een landelijke
het gebruik van sociale media
en toegankelijke polder. Door terugval
Algemene
door de gemeente, collegeleden
van actieve leden ben ik vervolgens
en raadsleden bijgewoond. Deze
Ledenvergadering
overgestapt naar de lokale politiek en
bijeenkomst was uitermate
betrokken geweest bij de oprichting van
Die zal plaatsvinden
verhelderend. Het gebruik van
de lokale bestuursafdeling van
23 november
sociale media wordt steeds
GroenLinks. Ik was actief als
Locatie
belangrijker, maar weet wel waar
penningmeester, steunfractielid en als
je als individueel raads- of
De Witte Zwaan Plantsoen 3
een van de eerste actief betrokken bij
collegelid aan begint. Als je het
de opstand tegen CO2-opslag in deze
4926 RA Lage Zwaluwe
niet actief kunt volhouden, kun je
Gemeente. Door ook andere partijen
er beter niet aan beginnen, zo
binnen de Gemeenteraad voor ons
Vers van de Pers
was de boodschap. Als het van te
standpunt te winnen is er gezamenlijk
voren weet dat je het wel kunt
Dik van Beest is tijdens de 1e
opgetreden tegen de provinciale en
volhouden, doe het dan, maar doe
landelijke politiek. In verband met de
Spraakvermaak van het
het dan ook echt goed. Zorg
vele onzekerheden met name met
seizoen
benoemd
tot
lid
van
ervoor dan dat je een
betrekking tot veilig is de opslag er
de Orde van Oranje
aantrekkelijke boodschap hebt en
gelukkig niet gekomen. Momenteel ben
zorg ervoor dat je in de
Nassau. Dik namens alle
ik werkzaam bij een van de grootste
zoeklijstjes zo hoog mogelijk
Ingenieursbureaus, in zowel de vestiging
leden van Groen Drimmelen
komt te staan. Helaas heeft de
Den Bosch als Rotterdam. Bij de divisie
van
harte
gefeliciteerd
met
je
fractie een informatiebijeenkomst
Milieu en Ruimte ben ik als senior
onderscheiding.
over het huisvestingsprogramma
projectleider betrokken bij grote
voor het onderwijs in het
bouwprojecten. In deze rol heb ik
Dongemond College in Made aan
contact met vele betrokken partijen
zich voorbij moeten laten gaan.
tijdens het bouwproces zoals
Op 9 oktober is de fractie
ontwikkelaars, architecten, aannemers,
vertegenwoordigd geweest bij de
ambtenaren en natuurlijk bewoners. Al deze
aanvang van een nieuw seizoen
ervaringen en kennis, met name met
spraakvermaak. Tussen de bedrijven door zijn er ook
betrekking op de inrichting, wil ik inzetten voor onze
nog diverse ingekomen mail afgehandeld door de fractie
Gemeente
mbt de blauwe zone en de komgrenzen van Wagenberg.
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Drimmelen. Gezien de lokale visie van Groen Drimmelen
me meer aansprak dan die van GroenLinks, heb ik vrij
snel de stap gemaakt van Groenlinks naar Groen
Drimmelen. Niet alleen vond ik de visie beter, maar ook
het enthousiasme en diversiteit van de partijleden. Dat
enthousiasme was al snel goed te merken tijdens de
voorbereiding op de verkiezingen. In grote getale zetten
de leden zich is voor de partij door middel van flyeren,
plakken en infopunten. De ledendagen en
ledenvergaderingen worden altijd druk bezocht wat
duidt op een goede sfeer en betrokkenheid van de
leden. Tijdens de steunfractie bijeenkomst wordt oprecht
geluisterd en telt ieders mening. Door de verschillende
achtergronden van de steunfractieleden worden allerlei
belangen die spelen binnen de dorpskernen behorende
bij onze Gemeente goed afgewogen. Het is plezierig
wonen in onze landelijke gemeente en we hebben nog
geen een dag spijt gehad van onze verhuizing naar
Made. Een van mijn grootste hobby’s is fietsen. Met een
rondje Drimmelen ben ik al gauw 2 uur onderweg
waarbij ik nog steeds nieuwe mooie plekjes ontdek. Dit
is tevens een gezonde manier om een goed beeld te
krijgen van onze Gemeente en de inrichting ervan.
Gelukkig heb ik een fiets met voorvering want de
verharding is regelmatig van mindere kwaliteit door het
overmatig toepassen van betonklinkers en achterstallig
onderhoud. Het is dan ook belangrijk dat het plezier
blijft, zowel nu als over 20 jaar. Ik hanteer dan ook de
volgende uitgangspunten als lid van Groen Drimmelen:
- Minimaal het behoud van onze groene landelijke
uitstraling en voorzieningenniveau, liever nog beter
ondanks de gedwongen bezuinigingen die ons de
komende jaren staan te wachten.
- Efficiënte aanpak van de inrichting van onze
leefomgeving, dus kijk ook naar langere termijn
effecten waardoor de investeringen zo optimaal
mogelijk worden benut.
- Weten wat de gemeenschappelijke belangen zijn van
de bewoners uit de diverse dorpskernen van
Drimmelen en bewaak deze zoveel als mogelijk.

-

Hierdoor kunnen we de betrokkenheid van de
inwoners uit de dorpskernen op een hoog peil
houden.
Duurzaamheid, begin bij je zelf in je eigen gemeente.

Deze uitgangspunten passen goed in de visie van Groen
Drimmelen. De afgelopen jaar ben ik in verband met
mijn gezond iets minder actief geweest binnen de club.
Ik hoop dat ik het bestuurslidmaatschap en rol in de
steunfractie weer snel met enthousiasme kan oppakken.
Ik geef graag het stokje over aan……
Het Bestuur vol vuur
Informatie over de Algemene Ledendag
De ledendag gaat deze keer naar de Dordtse Biesbosch
voor een Bevertocht en zo kunnen we zien hoe men in
Dordrecht invulling geeft aan hun stukje Biesbosch. We
willen graag dat iedereen rond 15.45 uur aanwezig is
zodat we even kunnen bijkletsen voor de tocht. Vertrek
vaar/wandeltocht 16.15 uur en deze duurt 2,5 uur ,
waarvan een klein half uurtje wandelen. Het adres is
Biesboschcentrum Dordrecht Baanhoekweg 53 3313 LP
Dordrecht tel. (078)6305353.
Vervoer is op eigen gelegenheid ;carpoolen is mogelijk.
Onze 2e secretaris Diana Smits heeft alle aanmeldingen.
Mocht je willen weten wie er mee gaan waar je mogelijk
mee kunt carpoolen dan kun je haar mailen
info@groendrimmelen.nl of bellen tel:0638022714
Voor de Algemene Ledenvergadering ontvangt u
binnenkort een uitnodiging.
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, Diana Smits (2e secretaris)

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)

sep
16-aug

sep
13-sep

okt
11-okt

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

30-aug

27-sep

25-okt

coalitieoverleg

6-sep

4-okt

1-nov

Reguliere raadsvergadering (aanvang
19.30u)
Extra raadsvergadering

8-sep

6-okt

3-nov

Informatieronde (aanvang 19.30u)
Opinieronde (aanvang 19.30u)

10-11 extra raad ivm Begroting

nov
18-okt

nov
8-nov

dec
29-nov

29-sep
16-nov

7-dec

1-nov

22-nov

13-dec

8-nov

29-nov

20-dec

1-dec

22-dec

10-nov

22-12 tweede berap

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

