Nieuwsbrief
Jaargang 2, nummer 2, maart 2008

Geachte leden en donateurs van Groen Noordenveld,
Ter voorbereiding op de raadsvergadering van afgelopen donderdag 27 maart, hebben
begin maart drie bijzondere commissievergaderingen plaatsgevonden. Op 11 en 12
maart hebben maar liefst 37 mensen ingesproken. De meeste mensen hebben hierbij
aan de raad te kennen gegeven dat zij ontevreden en ongerust zijn over de gang van
zaken met betrekking tot het IGS Leek/Roden. Op 19 maart kwam vervolgens de raadscommissie bijeen.
Op de raadsvergadering van 27 maart heeft de gemeenteraad van Noordenveld het tussentijdse besluit genomen dat het college toestemming heeft om door te gaan op de
ingeslagen weg. De oppositiepartijen hebben middels een motie van afkeuring getracht
deze besluitvorming uit te stellen. Deze motie werd verworpen en het besluit werd aangenomen.
Graag willen wij met u van gedachten wisselen over de gevolgen van dit besluit, over
onze onverminderde ongerustheid en over hoe het verder moet. Daarom nodigen wij u
hierbij uit voor de openbare voorjaarsledenvergadering van de vereniging Groen
Noordenveld. Deze zal plaatsvinden op

dinsdag 15 april 2008
De Pompstee, Brink 25, 9301 JK RODEN
De aanvangstijd van de vergadering is 20.00 uur. Ontvangst om 19.30 uur.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:


huishoudelijk deel van de vergadering (de agenda hiervoor vindt u op de
achterzijde van deze nieuwsbrief)



pauze



algemeen deel:
o voordracht door Marieke van Heuvelen over de interpretatie van het
woonwensenonderzoek Leek/Noordenveld
o voordracht door Johan Kasper over demografische trends en ontwikkelingen
o voordracht door Henk Koekkoek over de stand van zaken op dit moment
en de gevolgen voor de toekomst



gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie

Agenda voor het huishoudelijk deel
1.

Opening

2.

Verslag van de eerste ledenvergadering d.d. 12 november 2007

3.

Mededelingen

4.

Verslag van de secretaris

5.

Verslag van de penningmeester (jaarrekening)

6.

Verslag van de kascommissie

7.

Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden de voorzitter de heer O.
Bruinsma en de penningmeester de heer R. van Buuren. Beide stellen zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot aanvang van de vergadering.
Ieder lid heeft het recht een of meer leden als kandidaat-bestuurslid voor te dragen, mits het
verzoek daartoe schriftelijk wordt ondersteund door tenminste twee andere stemgerechtigde
leden. Bij het verzoek dient een schriftelijke motivering van de voorgestelde kandidaat te worden overlegd.

8.

Rondvraag/w.v.t.t.k.

9.

Sluiting

Verslag van de vergadering en overige verslagen worden ter vergadering uitgedeeld en zijn op
aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat van Groen Noordenveld, Groenestein 23 te Roden,
telefoon 050 5010342 (na 19.00 uur), e-mail groennoordenveld@home.nl.
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