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Beste leden en donateurs,
In deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor de Najaarsledenvergadering van de
Vereniging Groen Noordenveld op 13 december a.s. in de Zwerfsteen te Roderesch.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Najaarsledenvergadering op

dinsdag 13 december 2011
De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB RODERESCH
aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk voor iedere
inwoner van Noordenveld.

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag ledenvergadering d.d. 14 juni 2011
3. Mededelingen
4. Korte update van de demografische factoren in Noordenveld door Johan Kasper
5. Stand van zaken programma Regiovisie en infrastructuur door Pierre Baas
6. Het programma Synmind toegelicht door Oebele Bruinsma
7. Rondvraag/w.v.t.t.k.
8. Sluiting huishoudelijk deel
Na een korte pauze willen we onze leden graag uitnodigen voor een discussie over een aantal uitspraken.
Inmiddels heeft het bestuur kennisgemaakt met het programma Synmind. Dit programma is
kosteloos ter beschikking gesteld aan de Vereniging Groen Noordenveld door Oebele
Bruinsma. Via dit programma kunnen leden van de Vereniging met elkaar discussiëren en
een standpunt bepalen over zaken die onze Vereniging bezighoudt of waar we ons mee willen gaan bezighouden.
Op de achterzijde van deze Nieuwsbrief vindt u al een aantal uitspraken waarover we met elkaar van gedachten gaan wisselen.

1 De kwaliteit van de Nieuwsbrief






Is de inhoud van de Nieuwsbrief voldoende actueel
Verschijnt de Nieuwsbrief te vaak, vaak genoeg
of niet vaak genoeg
Over welke onderwerpen zou u in de Nieuwsbrief
willen lezen
Zijn de artikelen goed te volgen of vindt u ze te
moeilijk geschreven
Overige opmerkingen

Bereikbaarheid vergaderlocatie
Mocht u problemen hebben met het bereiken van de
vergaderlocatie dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. Wij zijn bereid u op te halen weer thuis
te brengen.

Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering wordt ter vergadering
uitgereikt en is op aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat van de Vereniging Groen Noordenveld,
e-mail groennoordenveld@home.nl.

2 De doelstelling van de Vereniging

Website Vereniging Groen Noordenveld

De doelstelling van de Vereniging Groen Noordenveld luidt volgens de statuten (artikel 2):

Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe lay-out voor onze website.
Binnenkort kunt u alle achtergrondinformatie vinden
op onze totaal vernieuwde site. De naam blijft ongewijzigd: www.groennoordenveld.nl

De vereniging stelt zich in het belang van haar leden
en van de inwoners van de gemeente Noordenveld in
het algemeen ten doel:
- het behouden van rust, ruimte, natuur, mooie
woon- en leefomgeving in en om de dorpen van
de gemeente Noordenveld;
- het tegengaan van aantasting van de waardevolle kenmerken van het groene karakter van de
gemeente Noordenveld door onder meer grootschalige woningbouw, wegenaanleg en aanleg
van bedrijventerreinen.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken
door:
a. het houden van besprekingen met overheidslichamen en met personen ter behartiging van de
belangen van de vereniging; en/of
b. het zelfstandig en in samenwerking met andere
organisaties welke geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel nastreven (zonodig in rechte) op te treden; en/of
c. het scheppen van mogelijkheden, die het bereiken van het doel bevorderen; en/of
d. het organiseren en stimuleren van allerlei activiteiten; en/of
e. alles wat verder aan het doel bevorderlijk kan
zijn.







Vindt u deze doelstelling te vaag
Is deze doelstelling nog up-to-date
Zijn de inspanningen van de Vereniging voldoende om haar doel te kunnen bereiken
Heeft de Vereniging haar taak volbracht
Moet de Vereniging zich ook bezighouden met
andere onderwerpen op sociaal-economisch gebied
Welke onderwerpen vindt u passen binnen de
doelstelling van de Vereniging

Voor u geknipt: Bron: Brief PS Drenthe 13-9-2011
Infrastructuur: ln het kader van de Monitor Mobiliteit is
in het voorjaar van 2010 een telprogramma gestart.
Verder hebben uw staten op 7 juli het lnvesteringsprogramma Verkeer en Vervoer vastgesteld, waarin de
hoofdontsluiting Leek-Roden is opgenomen. Het
Masterplan Openbaar Vervoer is geactualiseerd. De
monitoring wordt in 2011 gecontinueerd. Voor wat betreft het openbaar vervoer worden de te treffen maatregelen en de wijze waarop deze betaald kunnen worden
inzichtelijk gemaakt. Verkennende stappen worden
gezet ten aanzíen van de haalbaarheid van een zogenaamd OV-rondje Leek-Roden-Groningen en een
nieuwe hoofdontsluiting ten westen van
Leek/Tolbert naar Nieuw-Roden.

Het vijfde verenigingsjaar: 2012
Het komende jaar vieren wij ons eerste lustrum: we
bestaan dan 5 jaar. Ook voor 2012 bedraagt de contributie € 5,00 per lid. Een vriendelijk verzoek aan de
leden die hun contributie voor 2011 nog niet hebben
voldaan dit zo spoedig mogelijk te doen. Wellicht
kunt u dan tegelijkertijd alvast de contributie voor
2012 overmaken op ons rekeningnummer:
3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en
een voorspoedig 2012.

COLOFON
Redactie-adres: Groenestein 23, 9301 TP RODEN
Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld
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3 Het bestaansrecht van de Vereniging Groen Noordenveld

De redactie wordt gevormd door het bestuur van de
Vereniging Groen Noordenveld en de Communicatiewerkgroep.

Heeft de Vereniging nog bestaansrecht
Bestaat er voldoende onderscheid tussen de
(niet-politieke) Vereniging en haar zusje in de
gemeenteraad Lijst Groen Noordenveld

Kopij voor het volgende nummer kunt u aanleveren op
het redactie-adres of mailen naar
groennoordenveld@home.nl




Vormgeving: Dolf Rasker Reclamestudio, Roden

