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MADE - De Onafhankelijk Groep Drimmelen (OGD) zoekt aansluiting bij een landelijke politieke partij.
De club van vijf dames, die zich onder leiding van Karin van den Berg afscheidde van de Lijst Harry Bakker,
richt haar peilen op GroenLinks.
Die partij is een voor de hand liggende keuze. Van den Berg staat namelijk voor GroenLinks op de kieslijst
voor de Europese verkiezingen, die volgend jaar worden gehouden. Ook een aantal andere leden van de
gemeenteraadsfractie is lid van de groene partij. "We vinden dat er eigenlijk voldoende lokale politieke
partijen zijn in Drimmelen. Doorgaan als onafhankelijke groep zien we dan ook niet zitten. Het heeft daarom
onze voorkeur de verkiezingen voor 2010 in te gaan als afdeling van een landelijke partij", aldus Van den
Berg.
De OGD heeft inmiddels een partijprogramma opgesteld, al moet dat nog vastgesteld worden door de
leden. Volgens de fractieleider zijn de uitgangspunten eerlijke, sociale, groene en duidelijke politiek. "Geen
draaikonterij. Ja of nee. Of ja of nee mits. Al zijn we vatbaar voor goede argumenten. Maar het is zeggen
wat je doet, waar je staat. We zijn een sociale partij met oog voor de onderkant van de samenleving.
Bovendien is Drimmelen een groen-blauwe gemeente. De Biesbosch is een van de grootste
natuurgebieden van Europa. Daar moet je zuinig op zijn. Als het gaat om het buitengebied dan zijn wat ons
betreft de grenzen van de intensieve veeteelt bereikt."
Van den Berg stoort zich aan de grootschalige plannen die de gemeente heeft, bijvoorbeeld in de haven van
Lage Zwaluwe en Biesbosch Marina Drimmelen. "De plannen in Lage Zwaluwe passen niet in het gebied,
denk niet zo grotesk. Begin januari is er een informatieronde over deel twee van de plannen in Drimmelen.
Zo willen ze een woontoren van liefst 45 meter hoog. Ik twijfel zeer aan het realiteitsgehalte van de plannen.
We zijn daar zeer kritisch over."
OGD zet bij het Oranjeplein in Terheijden in op een snelle oplossing. Van den Berg denkt daarbij aan
samenvoeging van de beide lagere scholen. "Ook moet er een tijdelijke oplossing komen voor De Zonzeel,
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