Kom op 24 november naar de ledenvergadering!
Met de zomer achter ons kunnen we
terugkijken op een geslaagde I-loveRijenairactie. De winnares heeft de bon
voor een zweefvlucht in ontvangst
genomen. Wij denken dat we met deze
actie het beoogde doel hebben bereikt:
het vergroten van onze zichtbaarheid,
van het aantal volgers op sociale media
en van onze naamsbekendheid. We zijn
naar 175 pagina-likes op Facebook gestegen. Daarmee hebben we meer volgers dan alle andere partijen in de
gemeente. Sommige berichten werden
door meer dan 600 mensen bekeken.
Dat is mooi om te zien!
Ook op de jaarmarkt waren we weer zichtbaar in de drukte met onze nieuwe blauwe
jasjes. Een leuke traditie, hoewel de jaarmarkt in mijn ogen wel toe is aan wat vernieuwing. Wat zou het bijvoorbeeld leuk zijn
wanneer er volop streekproducten te krijgen
zouden zijn. En die dan mee naar huis te
kunnen nemen in zo’n fraai Gemeentebelang tasje
De komende vergadering zijn twee nieuwe
bestuursleden verkiesbaar: Miranda
Ducaneaux en Brigitte van Suijlekom. De
rollen die zij willen gaan vervullen zijn
respectievelijk die van secretaris en penningmeester. Verderop in deze nieuwsbrief
stellen zij zich voor. We zijn blij met deze
nieuwe mensen in onze partij en bestuur.
Dennis van Loenhout heeft besloten na 16
jaar actief te zijn geweest in de plaatselijke
politiek zijn tijd anders te willen gaan
besteden. Hij is onlangs teruggetreden uit
het bestuur en de commissie Ruimte. Wij
willen Dennis hierbij bedanken voor zijn
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jarenlange inzet voor Gemeentebelang.
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor Desirée
Poot, die haar penningmeesterschap nu kan
overdragen aan haar opvolgster. Desirée,
bedankt voor je werk!
De gemeentelijke verkiezingen van 2018
komen in rap tempo naderbij. Natuurlijk wil
Gemeentebelang het succes van de vorige
keer op zijn minst evenaren. Dus is er werk
aan de winkel. Een eerste aanzet is inmiddels gegeven. Onze wethouder Ariane
Zwarts gaat de campagne samen met Jan
de Wee leiden. Victor Kin is bereid gevonden om samen met Ariane het verkiezingsprogramma te schrijven. Maar dat is nog
maar het begin, de inzet van veel actieve
leden zal nodig zijn.
Heel graag ontmoeten we iedereen op onze
Algemene ledenvergadering. En dat is op
donderdag 24 november a.s. om 20.00 uur
in cultureel centrum De Boodschap in Rijen,
zaal 18.
Desirée Willems-van der Avoird, voorzitter
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Van onze wethouder
Na de lange zomer is de herfst volop
begonnen. Het lijkt nu alsof we maar
kort tijd hebben voordat het winter
wordt. Maar niet alleen daarom lijkt de
tijd snel te gaan. Het najaar is ook
politiek een drukke periode. Dat komt
onder meer door de begroting. En je
merkt al dat de verkiezingen 2018 bij
iedereen in beeld gaan komen. Op tijd
beginnen is natuurlijk een goed streven
en ook wij zullen daar op tijd mee aan
de slag gaan. Maar we hebben uiteraard
nog een tijd te gaan en nog veel te
doen!
Iedereen is nieuwsgierig naar de onwikkelingen rondom het nieuwe zwembad-sporthal. En we lopen nog op schema. Dat houdt
in dat dit jaar de procedure af willen sluiten
en te starten met bouwen begin 2017.
Ook op het gebied van duurzaamheid
maken we gestaag vorderingen. Gemeentebelang heeft mij enorm gesteund in het
beleid op dit terrein. Het ontwikkelen van
een duurzaamheidsvisie geeft richting aan
waar we naar toe moeten en wat we
daaraan kunnen doen. Verminderen van
restafval, vervangen van openbare verlichting in LED, verduurzamen van bedrijven, duurzame projecten voor particulieren,
inzetten op zonnepanelen en windenergie,
ondersteunen van Energiecorporatie Gilze
en Rijen met diverse projecten en het verduurzamen van sportpark Vijf Eiken zijn
maar een paar voorbeelden waar we mee
bezig zijn. En daar gaan we hard mee door
want het werken aan een duurzame gemeente gaat niet vanzelf.
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Een ander mooi project is dementievriendelijke gemeente (DVG). Een enthousiaste
werkgroep is al een tijdje aan de slag en
langzaamaan worden hun initiatieven steeds
zichtbaarder. Een ongekend succes was
natuurlijk de avond met Hugo Borst in het
kader van de Wereld-Alzheimerdag. Als
geen ander brengt hij het onderwerp dementie onder de aandacht en dat is het
streven van de werkgroep DVG. Maar ook
de dementiewaaier is een succes, de informatieavonden, de fotoboeken bij de zorgcentra en nog veel meer maakt dat dementie ook in onze gemeente een onderwerp
wordt om rekening mee te houden.
Zwembad, duurzaamheid, aandacht voor
dementie, het is maar een greep waar we
momenteel aan werken. We zijn op dreef en
de resultaten mogen er zijn. Kortom, de tijd
naar de verkiezingen toe in 2018 zullen we
heel goed benutten!
Ariane Zwarts, wethouder
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Van de fractie:

Zo'n begroting vraagt heel wat inspanning!
We hebben een aantal hectische weken achter de rug: de begroting 2017 is
behandeld. Dus nu is er even tijd om jullie, de leden van Gemeentebelang, te
informeren over het wel en wee van de fractie.
Ik merk dat we in de fractie steeds beter weten wat en hoe we moeten handelen. Dat
mag natuurlijk ook wel. Tenslotte werken we
al ruim twee en een half jaar samen. Het
gaat daarbij steeds meer om de nuances:
We weten beter hoe we grote onderwerpen
als de begroting aan willen pakken. Dit jaar
heeft het ons daarbij erg geholpen dat een
trainer ons met enkele commissieleden en
bestuursleden heeft meegenomen in de
wondere wereld van de gemeentebegroting.
Tijdens de twee avonden hebben we interessante discussies gehad met elkaar waarbij het uitgangspunt steeds was: waar staan
wij als Gemeentebelang voor? Hebben we
dit waar gemaakt? En ook de vraag: hoe
gaat Gemeentebelang zich profileren in de
volgende verkiezingen van 2018? En wat
kunnen we daar nu al voor doen?
Mede door de training begrijpen we nu met
elkaar iets beter hoe een begroting werkt.
Daarnaast was met name van belang de
discussie over de relatie van de begroting
met ons partijprogramma van 2014, met de
huidige stand van zaken en met de verkiezingen in 2018. Het zorgde ervoor dat we
nadachten over de ontwikkeling van het
weerstandsvermogen. Is de gemeente in
staat om, ook als er problemen komen, het
hoofd boven water te houden? Dat is iets
waar we ons sterk op hebben geprofileerd:
Geen geld weggooien, weerstandsvermogen op peil houden en kritisch zijn
over uitgaven. Tijdens de ledenvergadering
zal ik daar graag nog een toelichting op
geven.
In de afgelopen maanden zijn er enkele
verschuivingen geweest in de verdeling van
de portefeuilles en in de bezetting van de
diverse commissies:
- Marieke is overgestapt naar de commissie Samenleving;
- Zelf ben ik overgestapt naar de commissie Middelen;
- Marion is overgestapt naar commissie
Middelen;

Gemeentebelang Nieuwsbrief, november 2016

-

Dennis is gestopt met zijn werk als commissielid Ruimte

Namens de fractie wil ik Dennis hartelijk bedanken voor zijn inzet als commissielid. Van
zijn aanbod om ons te ondersteunen bij specifieke ruimte-onderwerpen zullen we graag
gebruik blijven maken.
Tot slot kan ik melden dat de samenwerking
tussen de fractieleden en de commissieleden verder geïntensiveerd is. Op aanvraag
van Ben en Peter hebben we aanvullende
afspraken gemaakt. Dit betekent dat zij bij
alle overlegmomenten zouden kunnen aansluiten. Dit doen ze ook en ze zijn ons vaste
supportteam geworden tijdens de raadsvergaderingen. Een positieve ontwikkeling,
vind ik.

Als laatste wil ik nog terugblikken op de
Rijense jaarmarkt 2016. Allereerst ben ik erg
blij dat we onze nieuwe outfit konden showen. Het ziet er erg netjes uit! Daarnaast
vond ik het heerlijk om met zo velen daar te
zijn en de inwoners te woord te staan. Het
waren intensieve, hartelijke en kritische gesprekken. Ik denk dat we opnieuw hebben
aangetoond dat we letterlijk in het midden
van de samenleving staan. Tot ziens in de
ledenvergadering op donderdagavond 24
november in de Boodschap.
Johan Manders, fractievoorzitter
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Commissie Ruimte:

Gemeentebelang timmert aan de weg
Uit de commissie Ruimte een overzicht van zaken die aan de orde kwamen de
afgelopen maanden.
Spoor
Veel ruimtelijke plannen in Rijen komen
samen rondom het spoor. We gaan veel
investeren in de voorbereiding ervan. Denk
aan de ondertunneling van de Oosterhoutseweg, de verbetering van overgang aan de
Julianastraat, het verwijderen van wissels en
van het wachtspoor, de vernieuwing van het
station met perrons aan de buitenkant, het
openhouden van het historisch belangrijke
stationsgebouw en de bouw van de lage
geluidsschermen. Al deze activiteiten gaat
veel doen tegen geluids- en trillingsoverlast.
De veiligheid wordt groter. We blijven luisteren naar bewoners en zijn kritisch, aangezien het om grote investeringen gaat.
Spoorlaan Noord
Rondom verkeer is er veel te doen in onze
gemeente. De Spoorlaan Noord met de
Constance Gerlingstraat gaat binnenkort
aangepakt worden. In de raadsvergadering
van 7 november wordt gekozen uit drie
varianten. Het grote verschil zit met name in
de voorrangssituatie. Het wordt of een gelijkwaardige kruising waarbij de fietsers ook
terecht gaan komen op de rijbaan tussen de
auto’s, of de kruising blijft qua voorrang zoals hij nu is. Het voordeel is dat de fietsers
dan blijven rijden over de fietspaden zoals
ze nu liggen. Reden voor Gemeentebelang
om te kiezen voor verkeersveiligheid en de
fietsers op deze kruising op apart liggende
fietspaden te houden.
Raadhuisplein
Het Raadhuisplein staat inmiddels in de
boeken voor een bedrag van meer dan
600.000 euro. Binnen de raad leven veel
verschillende gedachten. Er is op dit moment gekozen voor een pas op de plaats.
Door de mogelijke ondertunneling van de
Oosterhoutseweg gaan verkeersstromen in
Rijen wijzigen. Aan het einde van het jaar
weten we meer.

Gevaarlijk kruispunt

De Mosstraat - Hannie Schaftlaan blijft ook
de gemoederen bezig houden. Gemeentebelang wil een rotonde. Dat is de veiligste
oplossing op dit punt. De gemeente heeft in
het investeringsprogramma 2017 nu aangegeven dat men een bajonetkruising wil.
Deze oplossing heeft echter niet onze voorkeur. Even kijken hoe dit verhaal gaat aflopen...
Oversteken Regentenstraat
Gemeentebelang heeft in de commissie
Ruimte verschillende malen aandacht gevraagd voor de (oudere) wandelaar die
vanuit De Regent/VITA oversteekt in de
richting van het winkelcentrum. Er is meermalen gesproken met bewoners. Er zat
geen schot in deze zaak. In de zomervakantie hebben we daarom een plan
gemaakt en dat hebben we naar de wethouder gestuurd. De bewoners van de
Regentenstraat zijn van dit plan op de hoogte gesteld. Inmiddels is het plan overgenomen en we hebben begrepen dat dit
binnenkort uitgevoerd wordt.
Centrumplannen
Het centrumplan in Gilze krijgt geleidelijk
vorm. Op dit moment is het college bezig om
de gronden in eigendom te krijgen, zodat de
gemeente weer zeggenschap heeft. Rond
het centrumplan in Rijen is het stil, erg stil.
Francesco Beterams, commissielid Ruimte
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Commissie Middelen:

Is een referendum goed voor de lokale democratie?
In de commissievergadering van 17 oktober 2016 kwam het Initiatief-raadsvoorstel van de
VVD-fractie over het vaststellen van een referendumverordening aan de orde. Raadslid David
Vermorken had er veel werk van gemaakt. We hebben dan ook de moeite genomen hem
weerwoord te geven.
vertegenwoordigers in de gemeenteraad konden
de financiën beschikbaar stellen. Dat is in een
notendop waarop de representatieve democratie
gestoeld is. Gemeentebelang koestert dat nog
steeds.

De fractie- en commissieleden van Gemeentebelang hadden eerder al in een gemeenschappelijke vergadering hun standpunt bepaald. Uit die peiling van de opvattingen kwam
naar voren dat Gemeentebelang niet direct de
behoefte had een gemeentelijk referendum in te
voeren. Toch zijn we van mening dat de burger
gehoord dient te worden. En die roep om de
burger centraal te stellen krijgt als de Code
Oranje doorgaat opnieuw een impuls om het
lokale politieke niveau te versterken. En dan
zullen we ook als Gemeentebelang opnieuw
voor de keuze staan wat past er in Gilze en
Rijen.
Het bericht op de website van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters opent op de
volgende wijze:
‘Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers heeft
'Code Oranje' afgekondigd. Code Oranje gaat
over de staat van onze huidige politieke
democratie. Die verdient volgens de groep een
grondig herontwerp en dat vraagstuk is urgent.
De landelijke verkiezingen in 2017 en de
gemeentelijke verkiezingen in 2018 moeten het
kantelpunt vormen om de nieuwe democratie te
realiseren.’ (26 oktober 2016).
Voor meer meer informatie, zie:
http://www.burgemeesters.nl/content/pleidooivoor-nieuwe-democratie#.WB-P3IWcFes
In de commissievergadering hebben we het
volgende daarover gezegd: ‘In 1851 is de
Gemeentewet van de liberaal Thorbecke
ingevoerd in Nederland, waarin hij een
democratisch stelsel van medebewind heeft
doen invoeren. Burgers konden via partijvertegenwoordiging hun stem laten horen, en de
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Voor ons ligt een initiatief voor een gemeentelijke verordening inzake het invoeren van een
gemeentelijk referendum. Laten we vooropstellen dat het indienen van een dergelijk
initiatief waardering verdient. De liberalen in
Nederland zijn verdeeld over het nut van
referenda, met name de landelijke VVD is geen
voorstander van het invoeren van referenda.
D’66 kiest een andere weg, want het waren van
die partij de kroonjuwelen. Toch is men daar
vandaag aan de dag ook wat voorzichtiger
geworden. Het zou volgens een prominent lid
van de jarige partij - Thom de Graaf - eerder de
macht naar de populisten brengen. (Zie NRC wo
12 oktober 2016)
In onze visie hol je op de manier die in het
voorstel voorgenomen is, de legitimatie van de
representatieve democratie nog verder uit. Wij
ontkennen niet dat de stem van de burger beter
gehoord dient te worden, want als het politieke
systeem goed was geweest, dan waren
referenda niet nodig. Toch dien je je af te vragen
of de democratie ermee gediend is.
Als lokale partijen moeten we ons zo inzetten,
dat mensen zich gehoord voelen. Belangen van
de bewoners laat je meewegen in de
beslissingen die je neemt, samen met de
informatie van de gemeente, het college van B
en W en organisaties die een representatieve
functie vervullen. Soms moet je besluiten
nemen in het algemeen belang, die groter zijn
dan het lokale belang.
Referenda zijn ook instrumenten waardoor je
keuzes vrij eenvoudig kunt ontlopen. Het ja/neestramien is weinig genuanceerd. Onderwerpen
zijn niet zo eenvoudig te vereenvoudigen, soms
ook gewoon erg moeilijk, lastig om in te kaderen.
Sentiment kan de boventoon gaan voeren.
Referenda kunnen polariseren. We kunnen heel
gemakkelijk een groep mensen missen.
Als aanvullend instrument is het wellicht in
uitzonderlijke omstandigheden te overwegen,
maar dan dient een van de voorwaarden voor
het inleidende verzoek te zijn, dat minstens 40 %
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van de bevolking zich achter dat inleidende
verzoek opstelt. Bij digitale referenda dienen
nadere waarborgen ingebouwd te worden, zodat
populisme uitgesloten wordt.
Voorzitter, morgen hebben we als Gemeentebelang ons jaarlijkse referendum over diverse
onderwerpen. GB heeft als lokale partij een
nauwe band met de bevolking en investeert
daarin. Inwoners uit Gilze-Rijen benaderen ons
in groten getale op de jaarmarkt, via de email en
de telefoon. Een waardevol instrument, die

raadpleging van de inwoners, en dat op zo’n
directe manier.
Een referendum heeft nogal wat nadelen: te
ongenuanceerd, ja/nee-antwoorden en weinig
ruimte om de dilemma’s zoals particulier
tegenover algemeen belang goed af te wegen.
Dus onze conclusie was: voor een lokale
politieke partij zijn er andere effectieve
instrumenten om de burger actief bij beslissingen
te betrekken.

__________________________________________________
Commissie Middelen:

Hoe gaat het met de ABG-gemeenten?

Op 1 januari 2016 was de ambtelijke fusie tussen de ABG-gemeenten – Baarle-Nassau, Alphen
en Chaam, Gilze en Rijen - een feit. Wat zou die fusie ons brengen? Schaalvergroting, meer
efficiëntie, meer effectiviteit van het ambtelijke apparaat van de drie samenwerkende
gemeenten.
Johan Manders begon zijn verhaal in de
Commissie Middelen op 17 oktober aldus: ‘Dit is
een hectische start met een flink negatief
resultaat. Dit moet niet de tendens gaan worden.
Onlangs werd een bijeenkomst gehouden voor
alle raden waarbij werd stilgestaan bij de
voortgang zoals deze nu in de evaluatie is te
lezen.
We halen hier enkele onderwerpen uit naar
voren:
1. Het ziekteverzuim was erg hoog en wordt
langzaamaan weer minder. We zijn blij dat
het ziekteverzuim dalende is, maar willen er
op wijzen dat dit een continue inzet vraagt
van zowel werkgever als weemer.
2. De komst van enkele belangrijke domeinmanagers is ook eindelijk een feit. Het is nu
nog te vroeg om resultaten te kunnen zien,
maar naar verwachting zal hiermee de
continuïteit verbeterd worden en hoeven
dure interimkrachten niet meer te worden
ingezet. Daarnaast zien we dat er 31 nieuwe
medewerkers zijn aangenomen. Kunt u ons
aangeven hoeveel medewerkers zijn
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vertrokken? En hoeveel medewerkers
hebben momenteel nog geen gepaste baan
binnen de ABG?
3. We hebben kunnen lezen dat er een
verwacht negatief resultaat van rond de
450.000 euro zal zijn. Dat is teleurstellend.
We hebben begrip voor de
opstartproblemen, maar we hadden graag
een andere start gezien. We verwachten dat
de diverse ingrepen ertoe zullen leiden dat
men binnen het budget kan werken en dat
de gewenste efficiency opbrengst zal worden
gehaald.
4. Tot slot hebben we kunnen vernemen dat er
afstand gevoeld wordt tussen de werkvloer,
het management en het bestuur. Hoe denkt
u dat aan te pakken?
Dergelijke bestuurlijke organisatieveranderingen
kosten tijd. Gemeentebelang houdt naast de
financiële consequenties met name ook de
‘menselijke meetlat’ in de gaten.'

6

Commissie Middelen:

Programmabegroting 2017
Vanaf de publieke tribune in het Gemeentehuis volgden de leden van de commissie
Middelen de beraadslagingen rond de
Begroting 2017. Twee avonden - 31 oktober
en 8 november 2016 - waren er nodig om de
programmabegroting 2017 goed te keuren.
Op de avond dat vrijwel iedereen dacht
dat er een vrouwelijke president als 45-ste
van de VS gekozen zou worden, werden
de moties en amendementen ingediend
en in stemming gebracht.
Het wereldtoneel maakte even plaats voor
wat de gemeenteraad in meerderheid
lokaal wilde verwezenlijken. Het echte
werk was al eerder gedaan via het
uitwisselen van standpunten en het
trachten met overtuiging partijen aan je
kant te krijgen.
Verschillende partijen, in wisselende
samenstellingen verzochten het college
van B en W te handelen. De ene keer
ging het bijvoorbeeld om de kruising
Hannie Schaftlaan - Mosstraat, de andere
keer om vijver Wolfsweide. Niet altijd
worden de wensen overgenomen, soms
omdat zoiets niet in het beleid van de
wethouder of coalitie past, soms omdat de
meerderheid van de partijen het idee niet
wil steunen. Gemeentebelang had er veel
werk in gestoken en kon uiteindelijk
instemmen met de gewijzigde
programmabegroting 2017. Nu in de
gaten houden of de uitvoering naar wens
zal verlopen.
Ben Beljaars, commissielid Middelen
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Plaats: De Boodschap, zaal 18
Datum: do. 24 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Einde:
21.30 uur
Agenda
1. Opening vergadering
2. Vaststelling notulen van
21 april 2016
3. Verkiezing nieuwe bestuursleden: voordrachten
stemming
4. Verkiezingen 2018
5. Actuele zaken uit de fractie
6. Stand van zaken door de
wethouder
7. Rondvraag
8. Sluiting
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Commissie Samenleving:

Soepele overgang naar nieuw subsidiebeleid
Het subsidiebeleid heeft de afgelopen tijd vaak op de agenda van de commissie
samenleving gestaan. Een belangrijke regeling die de vele maatschappelijke
initiatieven, verenigingen en stichtingen in onze gemeente ondersteunt. En dus een
regeling die vele inwoners raakt en betreft.
en organisatie jaarlijks een zelfde bedrag
toegekend kreeg, is dit aangepast naar wat
een organisatie nodig heeft en er wordt gekeken wat op eigen kracht gerealiseerd kan
worden.

Het subsidiebeleid moest op de schop om
een toekomstbestendig beleid te kunnen
blijven voeren. In eerste instantie was een
besparing de doelstelling, maar die werd al
snel losgelaten. De verandering in de toekenning is zo groot dat er besloten is om te
zorgen dat iedereen de neus dezelfde kant
op heeft staan en dat de besparingen die
gerealiseerd worden ondergeschikt zijn
gemaakt.
Het subsidiebeleid heeft een kanteling
doorgemaakt. Waar voorheen elke stichting

Hiervoor is een andere denkwijze nodig en
daar zijn vele gesprekken over gevoerd door
de gemeente met de betrokken partijen. De
ene organisatie is inventief en komt met originele ideeën voor extra inkomsten, een
andere organisatie heeft een helpende hand
nodig. Elke aanvraag werd nauwkeurig
bekeken en beoordeeld naar de nieuwe
regels.
Er zijn veelbelovende resultaten, zeker
omdat het een ingrijpende verandering
betreft. Dankzij de goede begeleiding en
informatie van de gemeente (lees onze
wethouder) is deze transitie soepel verlopen.
Marieke Bosscher, commissielid
samenleving

NIEUWSBRIEF GEMEENTEBELANG
Teksten: Bestuur, fractie, leden
Redactie: Joost Scheifes
DTP:
Stefanie Heijnen
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Onze nieuwe secretaris stelt zich voor
P&O medewerker. Mijn werk
sluit prima aan bij mijn
functie als secretaris voor
Gemeentebelang. Het op de
juiste manier verwerken van
informatie, van beslissingen
die genomen zijn etcetera,
vind ik erg belangrijk. Na
een dag werken of
vergaderen kan ik de sportschool erg waarderen, dit is
mijn uitlaatklep.

Sinds 2005 woon ik in Rijen
met mijn man en twee
kinderen. Oorspronkelijk
kom ik uit Dongen. Sinds
kort werk ik ook in Rijen bij
DVG personenvervoer als

In mei van dit jaar vroeg
Ariane me of ik secretaris
wilde worden van Gemeentebelang. Ik voelde me
gevleid en ben me meteen
gaan inlezen in wat
Gemeentebelang allemaal
doet om te bekijken of ik
daar voor 100% achter kan
staan. Het antwoord is JA!

Zeker vanaf het moment dat
we kinderen hebben, merk
ik dat ik het steeds belangrijker vind wat er in mijn
gemeente allemaal gebeurt.
In het motto - Want waar je
woont, moet het goed zijn! kan ik me dan ook helemaal
vinden. Iets kunnen betekenen voor je directe omgeving en de mensen geeft
me veel voldoening en
energie. Ook vind ik het erg
leuk van Gemeentebelang
dat het een team is van
jongeren en ouderen die
elkaar aanvullen. En dat is
in het dagelijks leven
natuurlijk ook zo. We leren
van elkaar.
Miranda Ducanaux

Ook onze nieuwe penningmeester stelt zich voor
In 2013 ben ik in Rijen
komen wonen. Er is geen
groot verschil met het dorp
waar ik vandaan kom: niet al
te groot dorp en met de
dorpse dingen die ieder dorp
wel heeft, wat een dorp leuk
maakt.
In het dagelijkse leven werk
ik in een midden-en-kleinbedrijf als financieeladministratief medewerker.
Deze functie oefen ik al
meer dan 15 jaar uit en die
verveelt nog altijd niet.
Vanaf 2016 ben ik penningmeester bij Gemeentebelang en mag ik de financiën bijhouden. Bovendien
kan ik het bestuur ondersteunen waar dat nodig is,
om zo Rijen van een andere

kant te kunnen bekijken en
te ontdekken.
De natuur, een schoner
milieu, duurzaamheid,
gevarieerd landschap,
biologische en ecologische
middelen houden mij iedere
dag bezig en interesseren
mij enorm. Door bewuster te
kiezen draag ik mijn steentje
bij aan een betere wereld.
Rijen vind ik een fijn dorp
om te wonen door onder
meer zijn diversiteit, de
bosrijke omgeving, de
toegankelijkheid door het
treinstation en de
recreatiemogelijkheden.

bijdrage is overigens altijd
welkom. Even overmaken
op onze bankrekening:
NL84 INGB 0000 8413 41.
Dan kan ik weer verder.
Brigitte van Suijlekom

En o ja, Ik vergat het bijna!
Heb jij je contributie over
2016 voor Gemeentebelang
al betaald? Een extra
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