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Geachte leden en donateurs van Groen Noordenveld,
Allereerst een hartelijk welkom voor alle nieuwe leden en donateurs. Bedankt voor uw aanmelding. Verder willen wij allen die een klachtenkaart hebben ingevuld daarvoor hartelijk danken. Er
zijn 364 klachtenkaarten als bijlage gevoegd bij de brief die Groen Noordenveld aan het College
van B & W heeft overhandigd.
Op de ledenvergadering van 15 april waren 75 personen aanwezig. Met veel interesse heeft ieder de presentaties aangehoord: door Marieke van Heuvelen over de interpretatie van het woonwensenonderzoek
Leek/Noordenveld; door Johan Kasper over demografische trends en ontwikkelingen en door Henk Koekkoek over de stand van zaken op dit moment en de gevolgen voor de toekomst. Tijdens deze laatste
voordracht werd onder meer de klachtenkaart toegelicht en vervolgens onder de aanwezigen uitgedeeld.

IGS’en in Norg, 15 mei 2008
Op 13 mei spraken de organisaties die actie voeren
tegen het IGS nog met de stuurgroep Leek – Roden. Dat
zijn burgemeester Van der Laan, wethouder Dam, twee
wethouders van Leek en een aantal ambtenaren. Het
ging over de bijeenkomsten waarin de organisaties met
de gemeenten en provincies konden meedenken over
een nieuw plan voor woningen, bedrijfsterreinen en wegen in Leek, Roden en de dorpen daaromheen. Het
gesprek ging redelijk, er werden wat toezeggingen gedaan, maar de twijfels over het nut van deze bijeenkomsten bleven.
Zoals altijd stelden we ons echter positief op en zijn de
meeste organisaties naar de bijeenkomst op 15 mei
gegaan: buiten de bedreigde gebieden in het mooie,
maar o zo opstandige, Norg. We konden er de nieuwe
straatstenen aanschouwen die zoveel politieke ophef
hebben veroorzaakt.
Ik moet zeggen de dag viel niet tegen. Alles was bespreekbaar en werd genoteerd, iedereen kreeg de tijd
om wat te zeggen en er werd geluisterd. Dat hebben we
wel eens anders meegemaakt, zoals op 14 januari in
Peize en tijdens de inspreekavonden in Roden.
In Norg gingen zo’n 20 betrokken burgers “bewaakt”
door zo’n 25 ambtenaren en andere professionals, een
hele dag in gesprek. Dit aantal ondersteuners wijst niet
op een tekort aan menskracht op het gemeentehuis,
zoals de onlangs verschenen voorjaarsnota van de gemeente signaleert. De door de ambtenaren verstrekte
informatie was niet altijd even goed. Zo werd vergeten te
zeggen dat er volgens de gemeenteraad in Roden en
omgeving niet meer dan 2.700 woningen gebouwd mogen worden, er meer aandacht voor behoud van de
identiteit van Nietap komt, er tot het IGS is vastgesteld
niets onomkeerbaar is, en dat er eerst moet worden
gekeken naar mogelijkheden voor bouwen op het terrein
van de Suikerunie in Groningen.

Ook werd meegedeeld dat de bijeenkomst niet openbaar was. Dat was en is niet acceptabel. Na een vraag
om toelichting, werd dit beperkt tot afwezigheid van
journalisten tijdens de bijeenkomsten. Alles wat besproken is kan naar buiten worden gebracht. Verder
bleken de ambtenaren te menen dat de gemeenteraad
de kernwaarden van de dorpen en gebieden had vastgesteld. Niets is minder waar. In het uiteindelijke voorstel van 25 maart 2007 staat juist dat de raad de
kernwaarden waaraan getoetst wordt, niet beschreven
heeft. Wij, de burger-deelnemers, hebben het initiatief
genomen per dorp en gebied op te schrijven wat behouden moet blijven en wat zo nodig verbeterd kan
worden. Geen vage termen als identiteit, kernkwaliteiten of kernwaarden, maar concrete punten. Bijvoorbeeld: de groenstrook in Roden met de sportvelden,
scholen, kerken etc. moet zo blijven, dus geen weg
eroverheen. En een ander voorbeeld: om Oostwold
leefbaar te houden moet dat dorp worden uitgebreid.
De dorpsvereniging daar heeft daarvoor een geweldig
plan gemaakt. Op 19 juni worden de punten besproken.
Eigenlijk was iedereen het op deze dag wel met elkaar
eens: geen massale bouw, maar beperkte, geleidelijke
groei van de dorpen, op niet kwetsbare plekken. We
hebben verder nog maar eens duidelijk gemaakt dat
de beste manier om weer vertrouwen van de burgers
te krijgen het op korte termijn goed afhandelen van de
zienswijzen is. Daar werd opnieuw geen gehoor aan
gegeven.
Verdere interessante punten:
- op 28 mei 2008 komt er een werkdocument over
de milieu effecten op Leekstermeer en Fochteloerveen
- in juni 2008 debatteert de raad in Leek over
kernkwaliteiten en binnendorps bouwen
- na 1 juni 2008 komt er een CD-rom met de teksten
van alle zienswijzen

-

ambtelijk is vastgesteld dat er geen ruimte is voor de
geplande 50 hectare extra bedrijventerrein
geprobeerd wordt raadsleden voor de volgende
bijeenkomsten uit te nodigen
geprobeerd wordt alsnog een openbare discussie
met raadsleden te houden.

Volgende bijeenkomsten:
- 19 juni 9.30 tot 16.30
- een dag tussen 22 en 28 augustus 17.00 tot 20.00 uur
- 18 september 9.30 tot 16.30 uur
(met wethouders engedeputeerden).
Henk Koekkoek

Aanbieding klachten aan burgemeester Van der Laan
Op 29 mei 2008 dient Groen Noordenveld enkele honderden klachten over de inspraak in Noordenveld in.
Vele inwoners zijn ontevreden met de manier waarop
Burgemeester en Wethouders de inspraak over de plannen voor 5.800 woningen en nieuwe wegen in Leek en
Roden behandelen. De 7000 vooral afwijzende reacties
die in juli 2007 zijn ingediend, worden maar niet behandeld terwijl er voor doorkijkjes, raadsvoorstellen, rapporten over woonwensen en werkateliers wel veel personeel en geld worden ingezet.
Er zijn door de gemeente al tussentijds besluiten genomen die na afweging van de inspraakreacties, wellicht
niet genomen waren. Straks hebben de inwoners voor
niets een reactie ingediend.
Groen Noordenveld stelt in de klacht vast dat de gemeente eigen besluiten niet naleeft en toezeggingen niet
nakomt. De als argument voor uitstel aangevoerde behandeling samen met een nieuwe milieurapportage en
een onderzoek naar extra wegen, is geen excuus. Over
nieuwe rapporten over de woonwensen kon in maart
2008 wel apart en vroegtijdig beslist worden, waarom
dan niet over de zienswijzen? Juist de rapporten over de
woonwensen hadden naast de nieuwe milieu effectrapportage en het onderzoek naar de wegen gelegd moeten
worden. Pas dan zal blijken welke aantallen woningen in
onze omgeving mogelijk en nodig zijn, zonder kwetsbare
gebieden aan te tasten of verkeersproblemen te creëren.
Het is van belang dat het in de inspraakverordening
voorgeschreven eindverslag van de inspraak er is, voordat nieuwe gegevens over woonwensen, milieu effecten
en verkeersproblemen verder besproken worden. De
gemeente kan dan nog aangeven dat er zienswijzen
nader onderzocht of bediscussieerd zullen worden,
voordat daarvoor geen tijd meer is.
Henk Koekkoek

De kernkwaliteiten van Noordenveld
Voorlopig overzicht van wat in Noordenveld behouden moet blijven en wat ontwikkeld kan worden in het kader van het IGS Leek-Roden (identiteit, kernwaarden, kernkwaliteiten).
Te behouden:
-

-

-

dorpen met veel ruimte en natuur eromheen
de huidige dorpsrand van Roden / Nieuw-Roden
vrij liggende beekdalen, zoals van het Peizerdiep en de
Steenbergerloop
essen, zoals die bij Roderesch en het Baggelveld
open, niet volgebouwde, oude landschappen tussen
Hullenweg en Roderesch, op het Steenbergerveld, in
het wijkengebied en rond Nietap/Terheijl
een voldoende aantal winkels, verenigingen, zwembaden e.d.
de ook voor kinderen, bijvoorbeeld vanuit de Vijfde
Verloting, veilig bereikbare huidige groenstrook in Roden met allerlei sport- en recreatievoorzieningen
de redelijk rustige wegen in de bebouwde kom van
Roden, waarlangs veilig naar school, sport, muziek,
winkels e.d. gefietst kan worden;
niet meer dan de huidige verkeersdruk op de route
Roden, Roderesch, Langelo, Norg, Donderen, Tynaarlo.

Te ontwikkelen:
-

-

variatie in goedkope en duurdere woningen voor jong
en oud, en gecombineerde buurthuizen / scholen /
sportkantines / winkeltjes / zorgsteunpunten, in met name de kleinere dorpen
goedkopere woningen voor ouderen in de buurt van
winkels en zorg in de grotere dorpskernen
bedrijventerreinen in Roden voor arbeidsintensieve
bedrijven die zo min mogelijk extra verkeer veroorzaken
kleinschalige recreatie en toerisme
goed openbaar vervoer van en naar Drachten, Groningen en Assen over de huidige wegen
een dorpscentrum in Roden met niet meer dan drie
bouwlagen, veel groen en goede paden en stallingen
voor fietsen, kortom een Drents en geen stads karakter.

Graag doen wij een verzoek aan alle leden en donateurs om dit overzicht aan te vullen en te onderbouwen. Uw bijdragen stellen we zeer op prijs!
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