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1e algemene ledenvergadering van Groen Noordenveld
uw komst wordt erg op prijs gesteld!
Geachte leden en donateurs van Groen Noordenveld,
Hierbij nodigt het (voorlopig) bestuur u uit voor de eerste algemene ledenvergadering van de
vereniging Groen Noordenveld.
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden en donateurs op deze ledenvergadering aanwezig
zijn, zodat zij hun stem kunnen laten horen met betrekking tot de activiteiten van onze vereniging.
Niet alleen uw mening, ook uw instemming is van belang, immers dat geeft de nodige inspiratie om
verder te gaan met de activiteiten.
De vergadering zal plaatsvinden op maandag 12 november 2007 in ’t Beukenhof, Borglaan 5,
9301 ZE RODEN. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur.
Entree is vrij, koffie en thee zijn voor eigen rekening. Introducés zijn van harte welkom!
Agenda voor het kort huishoudelijk deel van de vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Vaststellen huishoudelijk reglement
Bestuursverkiezing (z.o.z.)
Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden gesteld. Deze voordracht dient schriftelijk
te worden ingediend en te worden ondersteund door tenminste drie stemgerechtigde leden. Bij het verzoek
dient een schriftelijke motivering van de voorgestelde kandidaat te worden overlegd.

7.
8.
9.
10.

Verslag van de penningmeester
Benoeming kascommissie
Rondvraag
Sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering

In de pauze kunnen er vragen en/of ideeën schriftelijk ingediend worden bij het bestuur.
Na de pauze volgt een algemeen deel, waarin een gedachtewisseling over het Intergemeentelijk
Structuurplan, de Regiovisie in het algemeen en de activiteiten van Groen Noordenveld in het bijzonder aan de orde zal komen.
Wilt u zich a.u.b. voor 9 november aanmelden voor deze bijeenkomst via e-mail, zodat wij de catering kunnen
afstemmen op de grootte van het gezelschap. Mocht u niet in het bezit zijn van een e-mailadres dan kunt u uw
aanmelding ook schriftelijk doorgeven aan het secretariaat.
De statuten, het huishoudelijk reglement en het verslag van de secretaris en de penningmeester zijn op de vergadering aanwezig en tevens op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van Groen Noordenveld,
Groenestein 23 te Roden, e-mail groennoordenveld@home.nl.

Bestuursverkiezing
Voor de bestuursverkiezing stellen wij u het volgende voor.
Het bestuur zal bestaan uit de volgende leden, waarvan de
voorzitter in functie wordt benoemd. De overige functies zijn
door het bestuur verdeeld.
Oebele Bruinsma
voorzitter
Harry Waals
secretaris
Roel van Buuren
penningmeester
Miep Bregman
vice-voorzitter en communicatie
Michell van Dam
ledenwerving en –behoud
Henk Koekkoek
documentatie en juridische zaken
Joop Bosch
financiën
Willy Nooren
ledenadministratie
Jerrit Veenstra
namens vereniging Natuurschoon
Nietap, Leek e.o.
Jelke Kuiler
namens Natuurschoonweg
Pierre Baas
namens RAS
Johan Kasper
namens RAS
Volgens de statuten dient een rooster voor aftreden van het
bestuur te worden opgesteld. Aftredende bestuursleden zijn
onmiddellijk herkiesbaar.
Voorstel:
2008
voorzitter
2008
penningmeester
2009
secretaris
2009
vice-voorzitter
Voor de overige bestuursleden zal in overleg een rooster
worden gemaakt.
Het bestuur van Groen Noordenveld

Aanbieden handtekeningen aan
Gemeenteraad
Op donderdag 25 oktober zijn voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering ruim 2200 handtekeningen aangeboden
aan burgemeester H. van der Laan in zijn hoedanigheid als
voorzitter van de raad. Herma Otter hield ter inleiding een
korte toespraak over de reden dat we deze handtekeningen
hebben verzameld. Veel mensen in Noordenveld en omgeving zijn verontrust over het Intergemeentelijk Structuurplan
en zijn met Groen Noordenveld van mening dat de huidige
plannen van tafel moeten. Deze opvatting hebben zij onderstreept door hun handtekening op de lijst te plaatsen.
Vier monniken uit lang vervlogen tijden, bij wijze van straf in
Terheijl terechtgekomen, willen ons behoeden voor de moderne dwaling om dit prachtige gebied te offeren aan ambities.
“Bezint eer ge begint, stop met uw stadse allures! Weert de
hebzuchtige geesten uit Groningen omwille van het behoud
van deze natuurlijke omgeving. Stop stervelingen, stop, keer
terug op uw schreden! Vervolgens werd het pakket van ruim
2200 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd.
Vrijwel de volledige gemeenteraad keek op de achtergrond
toe.

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering stond o.a.
het burgerinitiatief van Henk Koekkoek, waarin de raad
wordt gevraagd alle uitgaven m.b.t. het IGS voorlopig op te
schorten, totdat er een raadsbesluit is genomen. Het ging nu
alleen over de procedure. De inhoudelijke kant komt aan de
orde in de eerstvolgende raadsvergadering.

Groen Noordenveld is niet gerustgesteld door lagere cijfers woningbehoefte
Op 19 september 2007 maakten de provinciebesturen van
Groningen en Drenthe een rapport bekend over de woningmarkt. Onderzoekers van het bureau ABF uit Delft hebben
de gegevens van een landelijk onderzoek naar de woonwensen van burgers gekoppeld aan nieuwe prognoses voor
de bevolkingsgroei. Hun rapport geeft aan dat er in het gebied van de regiovisie 27% minder woningen gewenst worden, dan er volgens de regiovisie 2004 nodig zijn.
Voor de gemeente Noordenveld was er aanleiding om “op
de rem te trappen” en nieuwe scenario’s uit te gaan werken.
Of daarbij ook rekening wordt gehouden met de vele reacties op de huidige plannen vanuit de bevolking, is niet meegedeeld. Groen Noordenveld lijkt het logisch dat dat wel
gebeurt, alleen al omdat cijfers niet zaligmakend zijn.
De onderzoekers geven zelf aan dat er grote onzekerheid is
over de benodigde aantallen om aan de woonwensen te
voldoen. Ze hebben verschillende varianten berekend met
als resultaat dat er 15.500 tot 30.000 extra woningen nodig
zouden zijn. Daarbij gaan de onderzoekers er ook nog vanuit
dat voor ieder extra huishouden één woning moet worden
gebouwd. Voor het hele gebied van de regiovisie was de
toename in 2002-2006 echter 4.950 woningen en 7.000
huishoudens. Dat is veel minder dan één extra woning voor
ieder extra huishouden. Daarmee is het duidelijk dat er niet
teveel waarde aan dit soort cijfers moet worden gehecht.
Als er al 27% van de tot 2020 geplande 5300 extra woningen in Leek en Roden af zou gaan, dan blijven er nog zo’n
3.900 woningen over. Ook dat aantal is veel te veel voor
onze mooie omgeving. Het blijft dus oppassen.
Henk Koekkoek
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