Nieuwsbrief mei 2016
Enkele T@B successen in 2015
Mei

01-05-’15 Bestuursveranderingen
Per 1 mei heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden,
Pieter Verschoor gaf de voorzittershamer over aan Dick Fijnekam.
Hennie Verschoor gaf de portemonnee over aan Wil Dubbeldam.
De T@B is trots op onze springlevende vereniging met mensen
die er zin in hebben!
Juni

02-06-’15 Voetgangersoversteekplaats
Troelstrastraat-Thorbeckestraat
De T@B is altijd een voorstander geweest
om de voetgangersoversteekplaats bij de
Troelstrastraat - Thorbeckestraat te
verwezenlijken en dat is gelukt!
Zoals u beloofd verbetert de T@B de veiligheid van onze burgers.

03-06-’15 Dorpshuis nieuwe stijl
Op 3 juni 2015 heeft de gemeente Drijvershof, met behoud van de
dorpshuisfunctie, officieel verkocht aan horecaondernemer Van
den Hil.
Zoals u beloofd verbetert de T@B ons voorzieningenniveau!
Juli

02/09-07-’15 Samenwerken in de regio
Op 2 juli werd het debat over het verzoek tot toetreding bij de
Drechtsteden door de Raad gevoerd. Op 9 juli besloot de Raad
voor het verzoek tot toetreding.
Zoals de T@B u heeft beloofd geen samenvoeging maar
samenwerking, dus zelfstandig blijven!
Augustus

30/31-08-’15Het water aan de lippen
Toen viel het water met bakken neer, zoals jaren eerder ook het
geval. Voormalige colleges deden er weinig aan. De T@B en haar
coalitiepartner hebben een motie “het water aan de lippen”
voorbereid, die met steun van alle partijen in de raad is
aangenomen, maatregelen worden nu genomen.
De T@B houdt zich aan haar belofte “een betere dienstverlening
en goed wonen in ons dorp!
Oktober

01-10-10 Dag van de ouderen
Dit is een dag die wij allemaal hopen te bereiken en wel op een
gezonde en vitale manier. Helaas is dat niet voor iedereen
weggelegd. Daarom heeft de gemeente in de stijl van de Speel in,
een dag voor onze ouderen georganiseerd.
Zoals beloofd biedt de T@B goede zorg op de juiste plek, ook
voor ouderen!

29-10-'15 Burgerinitiatief
De T@B respecteert haar verkiezingsbelofte en ledenraadpleging
met betrekking tot zelfstandigheid en groen licht voor de
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Daarom koos zij tegen
het burgerinitiatief!
November

03-11-'15 Toetredingsbesluit hardinxveldgiessendam drechtsteden
De T@B en haar kiezers hebben loon naar
werken. Hardinxveld-Giessendam mag
toetreden tot de Drechtsteden.
De T@B dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt maar
vooral onze kiezers en leden!

16-11-'15 We krijgen weer een vaste
burgemeester
De Commissaris van de Koning besloot ons een nieuwe
burgemeester te geven.
De T@B heeft haar leden en kiezers een zelfstandig HardinxveldGiessendam beloofd en dat maken wij waar!

28-11-'15 Moonlightshopping en
ledenwerfactie
Deze actie heeft ons weer een aantal nieuwe leden opgeleverd.
De T@B staat altijd dicht bij de inwoners, daarmee onderscheiden
wij ons! Leden en Actiecomité bedankt!
December

11-12-'15 Verhalen stijging ozb misleidend
De media stelden dat onze OZB met rasse schreden omhoog was
gegaan. Dat was niet waar, in 2014 kreeg u dankzij de T@B geld
terug omdat het vorige college fouten had gemaakt. Dat verschil
had men niet opgemerkt.
De T@B blijft zich inspannen om flinke belastingverhogingen te
voorkomen en het voorzieningenniveau te verbeteren

12-’15 Hardinxveld niet in zee met balieservice
'drechtsteden'
Het college ziet geen voordelen in deelname aan het klanten
contact centrum Drechtsteden. Zij heeft daarom besloten niet toe
te treden tot dit klanten contactcentrum.
Zoals de T@B u heeft beloofd blijven wij dichtbij de inwoners!
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