NIEUWSBRIEF

Nummer 8, november 2001

______________________________________
VAN HET BESTUUR

BELANGRIJKE DATA

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de

5 november: steunfractievergadering 19.30 uur
in het gemeentehuis
6 t/m 8 november: commissievergaderingen
15 november: Ledenvergadering in de Drie
Linden te Made, aanvang 20.00 uur
20 november: extra commissievergadering VROM
structuurvisie plus; in het gemeentehuis
22 november: fractievergadering 19.30 uur in het
gemeentehuis
25 november: Drimmels Lagerhuis van 14.00 –
17.00 uur in Café De Harmonie in Terheijden
29 november: raadsvergadering 19.30 uur in het
gemeentehuis

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op donderdag 15 november 2001

AANVANG: 20.00 UUR
PLAATS: Café De Drie Linden, Kloosterstraat
36 te Made (0162-682323).
AGENDA
1) Opening door de voorzitter en definitief
vaststellen van de agenda
2) Goedkeuring verslag algemene
ledenvergadering van 27 september
(bijgevoegd aan deze nieuwsbrief)

GROEN DRIMMELEN NU OOK OP INTERNET

3) Mededelingen van bestuur en fractie
4) Vaststellen contributie 2002
5) Vaststellen verkiezingsprogramma 20022006
6) Vaststellen kandidatenlijst
Gemeenteraadsverkiezingen 2002
- Voor de pauze: voor een raadszetel
verkiesbare kandidaten stellen zich
voor. Er is gelegenheid tot het stellen
van vragen.
- Na de pauze: vaststelling lijst middels
stemming

Ook Groen Drimmelen heeft een eigen website.
Wil je informatie over Groen Drimmelen of je ei
kwijt dan kun je surfen naar:
www.kijkopdrimmelen.nl/politiek/groendrimmelen

kijkopdrimmelen.nl is de informatie website van
onze gemeente. Ook Groen Drimmelen heeft
onder deze site haar eigen info-pagina’s.
Het op de ledenvergadering vastgestelde
verkiezingsprogramma zal na 15 november op de
website van Groen Drimmelen te zien zijn.
Het verkiezingsprogramma is tevens op verzoek bij
het secretariaat te verkrijgen.

7) Wat verder ter tafel komt
Verhinderd? Geef het door aan Joke Haaze Tel.
076-593 3822

Verzoek van de campagne commissie
Willen diegene die zich kandidaat (op een
verkiesbare of niet-verkiesbare plaats) hebben
gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op de
Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn. Er
zullen dan namelijk, voor campagne doeleinden
foto’s worden gemaakt.

Wil je reageren?
Buiten de normale telefoonnummers en de
postbus, kun je nu ook reageren via ons e-mail
adres. Dit kan rechtstreeks of via een koppeling
vanaf de website.
Het E-mail adres is :

groendrimmelen@eudoramail.com
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Gemeenteraadsverkiezingen 2002
Vaststelling van de kandidatenlijst.
Aan de hand van de binnengekomen formulieren
heeft de kandidatencommissie een voorlopige
kandidatenlijst samengesteld en deze aan het
bestuur voorgelegd.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 15
november 2001 kunnen de kandidaten die op een
verkiesbare plaats willen staan zich aan de leden
voorstellen. Er is dan alle gelegenheid deze
personen te beoordelen en eventueel vragen aan
hen te stellen.

Groen Drimmelen:
Bereikbaar en transparant
Colofon:
Redactie
Cor van Meel, Ganzenhof 5, Made
0162-683233
Antoine Verkooijen, Hulsdonk 12, Terheijden
076-5932067 (averkooy@westbrabant.net)

U maakt uit wie de lijsttrekker wordt Alleen voor
deze verkiezingen geldt (afgesproken binnen de
samenvoegingscommissie van VP en D 66 en
overgenomen door de ledenvergadering van
Groen Drimmelen) dat van de eerste vier nummer
1 iemand zal zijn met een VP-achtergrond,
nummer 2 van D66 huize, nummer 3 VP en
nummer 4 D66.
Door middel van een stemming zal de lijsttrekker
gekozen worden.
De door het bestuur opgestelde volgorde van de
kandidatenlijst wordt aan de leden voorgelegd. Via
een schriftelijke stemming kan men de lijst
aanvaarden en eventuele wijzigingen in de
volgorde aangeven.
Het zal u bekend zijn dat vanaf de
gemeenteraadsverkiezingen in 2002 wethouders
geen lid meer zijn van de raad en ook de raads- en
adviescommissies niet meer mogen voorzitten (dit
ter bevordering van de democratie en het dualisme
tussen college en raad).
Mocht dus een kandidaat van onze lijst wethouder
worden, dan krijgen wij er een extra raadszetel bij.
Het bestuur en de kandidatencommissie
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