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Geachte leden en donateurs,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van ons jubileumjaar. We vieren in 2017 onze tiende verjaardag. In deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat onze plannen zijn om dit jaar tot een bijzonder
jaar te maken.

10 jaar
Vereniging Groen Noordenveld
De Vereniging Groen Noordenveld bestaat in
2017 al weer 10 jaar. De oprichting van de Vereniging in 2007 ontstond in een bijzondere periode. De wereld zag er toen nog heel anders uit
dan nu. Hoe snel kunnen tijden veranderen!
De periode 2005 - 2007 hadden we met z’n allen
nog niet echt een idee van de economische crisisjaren die vanaf 2008 hun intrede zouden
doen. Veel bestuurders en politici in Noord-Nederland hadden grootse ideeën en ambities met
betrekking tot de ontwikkeling van onze regio.
Een snelle spoorlijn van de Randstad naar Groningen, de ontwikkeling van de Blauwe Stad en
de regiovisie Groningen-Assen bepaalden de
politieke agenda in Noord-Nederland.
De regio Groningen-Assen moest in een periode
van 20 jaar (tot 2030) met ongeveer 43.000
huishoudens groeien (meer dan 100.000 inwoners). Groningen en Assen namen daarbij het
leeuwendeel van de huishoudensgroei voor hun
rekening, maar ook voor Leek en Roden werd
een enorme huishoudensgroei verwacht: meer
dan 7000 huishoudens, dat komt overeen met
zo’n 17.000 inwoners! Provinciale gedeputeerden en lokale bestuurders in de regio Groningen-Assen schroefden hun ambities torenhoog
op.
Het werd tijd voor een tegengeluid en dat geluid
werd krachtiger en meer gebundeld met de oprichting van de Vereniging Groen Noordenveld.
Want gelukkig waren er in Noordenveld ook
mensen, die met gezond verstand en op basis
van feiten en cijfers, naar de groeiambities keken. Al snel ontstond een actieve vereniging die
met meer dan 400 leden zijn weerga in Noordenveld en Noord-Nederland niet kende.

Niet alleen in de gemeente Noordenveld, maar
ook in de provinciehuizen van Groningen en
Drenthe en zelfs in de burelen van politiek Den
Haag, werd de stem van de Vereniging Groen
Noordenveld gehoord.
De Vereniging Groen Noordenveld toonde aan
dat de ongebreidelde ambities van regionale en
lokale bestuurders en politici niet gebaseerd waren op een te verwachten, realistische bevolkingsgroei, maar gebaseerd waren op groeimodellen, waarbij de geplande huishoudensgroei
werd opgeteld bij de te verwachten werkelijke
groei. Op basis van die planningsmodellen kochten gemeenten en projectontwikkelaars tegen
hoge prijzen veel agrarische gronden aan. Dat
kon niet goed gaan, want als er geen zicht is op
reële bevolkingsgroei, hoe moet je dan deze
duur aangekochte agrarische gronden ooit weer
voor een woningbouwbestemming verkopen.
Ook heeft de Vereniging Groen Noordenveld actief weerstand geboden tegen plannen voor
grootschalige aanleg van infrastructuur door het
Maatlandengebied tussen Leek en Roden en
dwars door de gemeente Roden richting Roderesch en Norg.
Zo’n zes à zeven jaar lang heeft de Vereniging
Groen Noordenveld gevraagd en ongevraagd
advies gegeven en kritische geluiden laten horen aan de lokale en regionale bestuurders en
politici t.a.v. woningbouwplannen, verkeersplannen en de ruimtelijke inrichting van ons gebied.
De uitkomst kennen we intussen: gemeenten en
provincies die deelnamen in de regiovisie hebben grote verliezen moeten nemen en veel
bouwgrond moeten afwaarderen en moeten terug verkopen voor agrarisch gebruik.
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Ook anno 2017 geeft de Vereniging Groen
Noordenveld nog steeds gevraagd en ongevraagd advies en we laten onze stem horen als
we vinden dat de ‘politieke onderbuik’ teveel opspeelt ten koste van het gezond verstand. We
zijn absoluut niet tegen woningbouw en ook niet
tegen groei, maar we willen dat dat gebeurt op
basis van realistische inschattingen en een goed
onderbouwde gezonde visie op de toekomstige
inrichting van de gemeente Noordenveld.
Tien jaar na dato van oprichting heeft de Vereniging Groen Noordenveld nog steeds een belangrijke en bijzondere functie in Noordenveld
voor wat betreft de ruimtelijke inrichting van
Noordenveld en het behoud van een duurzame
groene omgeving om te wonen, te leven en te
werken.
Daarom zijn we met recht ook trots op de aankondiging van dit 10-jarig jubileum en willen we
al onze leden graag uitnodigen om dat met ons
in 2017 op verschillende momenten te vieren.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van
een aantal activiteiten en evenementen gedurende dit jaar in het kader van het lustrum dat
we in 2017 vieren.

Er zal een verjaardagskalender worden uitgebracht met prachtige foto’s van de natuur in
Noordenveld. Ook wordt er gewerkt aan een
herinneringsboekje en wordt een symposium
voorbereid, waarmee we in oktober de festiviteiten van het jubileumjaar zullen afsluiten.
Op onze website: www.groennoordenveld.nl
houden wij u op de hoogte van alle activiteiten
die wij organiseren in het kader van ons tienjarig
jubileum.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Groen Noordenveld zal worden gehouden
op woensdag 3 mei in het Wapen van Drenthe
te Roden, aanvang 20.00 uur.
Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?
In de volgende Nieuwsbrief ontvangt u de
agenda en de convocatie.

Contributie 2017
De contributie voor 2017 bedraagt wederom
€ 5,00 per lid.

Johan Kasper, voorzitter Vereniging Groen Noordenveld

Programma jubileumjaar
Op dit moment zijn wij druk bezig een aantal activiteiten voor te bereiden voor dit kalenderjaar.
Begin mei starten wij met de Algemene Ledenvergadering. In de volgende Nieuwsbrief ontvangt u daarover meer informatie.
In mei en september gaan we verschillende
wandel- en/of fietsroutes organiseren. Er worden
boekjes gemaakt met informatie over het gebied
en de verschillende bezienswaardigheden en
natuurlijk de prachtige routes die we hebben uitgekozen. Zo zult u onze mooie omgeving op een
bijzondere manier kunnen ervaren.

Mocht u de contributie voor 2016 nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u vriendelijk om
deze tegelijkertijd met de contributie voor 2017
over te maken op onze bankrekening.
Wilt u bij de betaling het lidmaatschapsnummer
vermelden? U vindt dit nummer op het adresetiket.
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