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Geachte leden en donateurs van Groen Noordenveld,
Op 12 november zijn we een volwaardige vereniging geworden. Op onze eerste algemene ledenvergadering in ’t Beukenhof te Roden waren ruim 80 mensen aanwezig. In een kort huishoudelijk deel
werden onder meer het huishoudelijk reglement en de samenstelling van het bestuur vastgesteld,
werd door de penningmeester zicht gegeven op de financiële situatie van het eerste halfjaar en werd
de begroting voor het komende jaar toegelicht. Verder werd een kascommissie vastgesteld van drie
personen. In het voorjaar van 2008 zal de tweede algemene ledenvergadering plaatsvinden.
De vergadering werd ingeleid met een inspirerende film,
gemaakt door Reclamestudie Dolf Rasker in samenwerking
met de communicatiewerkgroep o.l.v. Clarice Rozema en
Miep Bregman. Na de pauze volgde 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
kwamen, evenals de juridische aspecten en een beschouwing over de woningmarkt. De sprekers Harry Waals, Henk
Koekkoek en Pierre Baas wisten de aanwezigen te boeien
met hun powerpointpresentaties. Tot slot werd de aanwezigen een aantal stellingen voorgelegd, waarmee het bestuur een handvat wilde krijgen voor het beleid in de komende periode. De avond was een succes en heeft inmiddels vele nieuwe leden opgeleverd.

Een aantal zeer deskundige en bereidwillige leden heeft
zijn diensten aan het bestuur aangeboden, hetgeen wij
zeer op prijs stellen. In de loop van januari zullen zij door
bestuursleden benaderd worden.
Verder zijn wij op zoek naar nieuwe leden en donateurs.
Om de drempel laag te houden is besloten voor 2008 de
contributie te houden op € 5,00. Voor dit bedrag is het niet
mogelijk om acceptgirokaarten te sturen. Wij zouden het
zeer op prijs stellen als u Groen Noordenveld wilt machtigen de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de penningmeester of bij het secretariaat.
Op dit moment heeft Groen Noordenveld ongeveer 400
leden. In de loop van januari zullen wij een grote ledenwerfactie opstarten in alle kernen van de gemeente
Noordenveld. Hiermee hopen wij het ledental van Groen
Noordenveld in de loop van het jaar op duizend te kunnen

brengen. Mocht u ons willen ondersteunen bij deze ledenwerfactie, dan kunt u daarover contact opnemen met het
secretariaat of met Michell van Dam.
Wat ons allen bindt is de waardering voor de prachtige
gemeente Noordenveld met zijn woonklimaat en schitterende rondom liggende natuur. Dit opofferen voor grootschalige nieuwbouw en infrastructuur zoals voorgesteld in

het Intergemeentelijk Structuurplan Roden Leek (IGS) is
buiten proportioneel.
Willen we dan helemaal niets? Nee natuurlijk niet. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan door. Ook Groen
Noordenveld is realistisch. Zo moet er onder meer gebouwd worden voor senioren en starters op de woningmarkt. Het voorzieningenniveau moet op peil blijven. Maar
als Noordenveld de afgelopen 15 jaar met ongeveer 1500
woningen is gegroeid, en u ziet al de geweldige impact
daarvan, dan begrijpt u ook dat een verdere, meer dan
verdubbeling (3500 woningen), in de komende 15 jaar in
Roden, plus een verdriedubbeling in Leek, leidt tot een
verstedelijkingsproblematiek die de natuur en het karakter
van Noordenveld en omgeving historisch onherstelbaar zal
veranderen.
Daarmee wordt definitief een streep gehaald door de aantrekkingskracht en het woongenot van alle dorpen in
Noordenveld. Prachtige historische natuurgebieden worden
bebouwd en doorsneden met wegen, allerlei centraal gelegen sportvoorzieningen moeten naar uiterste randen worden verlegd, omliggende dorpen als Peize, Peizermade,
Langelo, Roderesch en Norg zullen belast worden met een
enorme groei van (sluip)verkeer. Kortom, in plaats van
versterking van onze unieke positie als woon- en recreatiegemeente verworden wij tot voorstad van Groningen. Aan
drie zijden van Roden wordt in het IGS gelegenheid geboden tot omvangrijke bouw.
Dat is waar Groen Noordenveld het niet mee eens is. Autonome groei, behoud van de juist kenmerkende uitloop- en
natuurgebieden en economische kansen die dat biedt en
mogelijkheden voor (betaalbare) seniorenwoningen in het
centrum en voldoende bouw voor starters kan met een
groei van circa 1500 woningen de komende 15 jaar uitstekend gerealiseerd worden.
Inmiddels verschijnen steeds meer rapporten die krimp van
de bevolking voorspellen, de woningbehoefteberekeningen
naar beneden bijstellen (ABF-rapport) en meer aandacht
vragen voor de natuurlijke waarden (MER). Dit alles bevestigt alleen maar de uitgangspunten van Groen Noordenveld.
Samen met u willen we de politiek wakker schudden voor
deze ontwikkelingen en een realistisch perspectief bieden.
Aandacht voor de sterke kanten die we al hebben in plaats
van ongebreidelde groei.

Dat was dan ook de boodschap van de sprekers op de
verenigingsavond! Samen met u kunnen we deze boodschap uitdragen.
Bestuur Groen Noordenveld

Groen Noordenveld daagt provincie uit
Groen Noordenveld gaat de komende tijd de discussie met
de provincie aan over de plannen van de gemeenten Leek
en Roden. De voorgestelde ingrijpende woning- en wegenbouw moet definitief van tafel. Nu de gemeenten op initiatief van Groen Noordenveld een tijdelijke pas op de plaats
hebben gemaakt, is de discussie nog niet klaar. Met name
het vooralsnog niet behandelen van de vele zienswijzen zit
Groen Noordenveld dwars. Bovendien blijft de begroting
gebaseerd op volledige invoering van de plannen.
Groen Noordenveld vindt dat de provincie zorg moet dragen voor het ontzien van rust, ruimte en natuur in en om
Roden. Ook moet de provincie stimuleren dat de betrokkenheid van de bevolking vergroot wordt via bijvoorbeeld
grote discussiebijeenkomsten en folders met goede informatie. Tot slot is het belangrijk dat de provincie erop toeziet
dat de gemeente Noordenveld geen onverantwoorde financiële risico’s neemt zoals in de begroting 2008 wel dreigt te
gebeuren.
Op donderdag 13 december 2007 heeft Groen Noordenveld meegedaan aan een discussie avond van de PvdA
Drenthe over de plannen in Leek en Roden. Het was een
positieve discussie die door Pierre op een uitstekende wijze werd gevoerd. Met ons was Herman Beerda van mening
dat het plan duidelijk herzien moet worden en hij vond het
jammer dat geen PvdA bestuurders uit Noordenveld aanwezig waren. In een levendige discussie met bestuurders
uit alle hoeken van de provincie bleek een zeer grote
meerderheid groot belang te hechten aan natuur en dat de
huidige plannen van Leek-Noordenveld daar absoluut niet
in passen. Ook verweet men de bestuurders een groot
gebrek aan communicatie met de bevolking. Groen
Noordenveld werd zeer positief beoordeeld in onze wijze
van reageren en men had grote waardering voor onze inzet.
Groen Noordenveld komt niet met alternatieven voor de
plannen, zoals de pers onlangs suggereerde. Duidelijk is
door bestuursleden van Groen Noordenveld in de PvdA
vergadering aangegeven dat bouwen in de mooie gebieden
rond Roden niet nodig is. De ruim 800, nu al in de gemeente geplande woningen, zijn voorlopig genoeg om in de woningbehoefte te voorzien. De huidige grenzen voor de bebouwing (rode contouren) hoeven niet gewijzigd te worden.
De komende periode zal Groen Noordenveld op meer fronten met de provinciale politiek van gedachten wisselen.

Het zal niet voor een ieder zichtbaar zijn dat op diverse
fronten wordt getracht de verschillende meningen en belangen tegen elkaar uit te spelen en te laten verleiden tot
uitspraken, die er toe kunnen leiden dat er tweespalt ontstaat. Echter door het kennen van elkaars uitgangspunten
en intenties en het integer en professioneel overleg binnen
Groen Noordenveld wordt getracht dit te voorkomen. Alleen
op deze wijze zullen we de overheden kunnen dwingen
plannen te maken, die gebaseerd zijn op de werkelijke
kernwaarden van Noordenveld. De actuele gegevens over
woningbehoefte, natuurwaarden, verkeersstromen en dergelijke kunnen leiden tot overleg. Maar niet op basis van
wat er nu ligt.
Wij wensen een ieder fijne feestdagen en een Gezond
Groen Noordenveld Jaar 2008.
Geerhardt Dijkhuis

Burgerinitiatief
Vanuit Groen Noordenveld is door het bestuurslid Henk
Koekoek een burgerinitiatief (een door minimaal 25 burgers
ondertekend initiatief voorstel) door de gemeenteraad behandeld. Daarin werd kort gezegd de gemeenteraad gevraagd alle initiatieven tot verdere uitwerking en voorbereiding van het Intergemeentelijk Structuurplan stop te zetten
totdat alle ingediende zienswijzen van u als inwoner zijn
afgewogen. Behalve ten aanzien van het voorkeursrecht
werd het voorstel aangenomen.

Transferium Peizermade
Bestuursleden van Groen Noordenveld hebben zich op de
door de gemeente Noordenveld en Groningen georganiseerde inspraakavond over de plannen tot aanleg van een
transferium (parkeerplaatsen, busstation) op de hoogte
gesteld. Mocht u hierover meer informatie wensen dan kunt
u zich wenden tot het bestuur.
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Henk Koekkoek/Joop Bosch

Platform Nietap-Terheyl
Het lijkt op dit moment vrij rustig aan het front, maar we zijn
met “Groen Noordenveld” aan het werk om ons voor te
bereiden op de volgende fase. Uiteraard blijven we alert en
zullen daar waar nodig of gewenst aan de bel trekken en
duidelijk blijven maken, dat we nog steeds strijden voor
onze zaak.

Het bestuur van Groen Noordenveld dankt u voor uw steun
en wenst samen met u dat we een succesvol en vooral een
gezond en groen 2008 tegemoet gaan.

