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Beste leden en donateurs,
Het jaar 2012 is voor onze vereniging een bijzonder jaar. We bestaan namelijk al weer 5 jaar:
een lustrum. Op 12 november 2007 hielden we onze eerste ledenvergadering waarin we ons
zelf duidelijk een doel hebben gesteld, namelijk het zoveel mogelijk in stand houden van een
goed woonklimaat en de schitterende natuur rondom Noordenveld. Dit opofferen voor grootschalige nieuwbouw en infrastructuur zoals voorgesteld werd in het Intergemeentelijk Structuurplan Leek/Roden (IGS), inmiddels omgedoopt in Structuurvisie, vonden wij buitenproportioneel.

Korte terugblik
Het is al weer 5 jaar geleden – zomer 2007 – dat wij
van de gemeente Noordenveld een glossy folder in
de bus kregen met plannen voor gigantische nieuwbouw in Leek en Roden en de aanleg van rondwegen
o.m. dwars door het Natuurschoongebied. In diverse
wijken en in Nietap en de RAS-dorpen ontstond onrust en werd actie ondernomen. Deze acties resulteerden in de oprichting van de Vereniging Groen
Noordenveld.
In september 2007 kwam de eerste Nieuwsbrief uit
van de Vereniging Groen Noordenveld. Wij schreven
daarin o.a.:

Onze actie tegen het ter inzage gelegde Intergemeentelijk Structuurplan Leek Roden (IGS)
heeft in zeer korte tijd duidelijk gemaakt dat vele
inwoners van Noordenveld en daarbuiten het
niet eens zijn met de voorgestelde omvangrijke
verstedelijkingsplannen en de aantasting van
natuur en woongenot van velen. U heeft massaal gereageerd met bijna alleen ondersteunende geluiden tot afwijzing van de voorgestelde
plannen. Niet alleen de aantasting van de kernwaarden van Noordenveld zijn in het geding
maar ook is de procesgang van het IGS zeer
ondemocratisch (sedert 1997 wordt aan een
structuurvisie gewerkt waarbij de omvang van
plannen tot verstedelijking steeds geleidelijk
toeneemt zonder daadwerkelijke discussie met
de inwoners of gemeenteraad).
De eerste jaren groeide ons ledenaantal tot meer dan
500. Op dit moment zijn er nog steeds 450 leden in
onze vereniging en is er – naast de Vereniging Groen
Noordenveld – enkele jaren geleden een politieke
partij opgericht met de naam Lijst Groen Noordenveld, welke met 4 zetels in de gemeenteraad is vertegenwoordigd.

Wij vonden destijds dat het behoud van de juist kenmerkende uitloop- en natuurgebieden, de economische kansen die dat biedt, de mogelijkheden voor
(betaalbare) seniorenwoningen in het centrum en
voldoende bouw voor starters, uitstekend gerealiseerd konden worden met een jaarlijkse groei van
ongeveer 1.500 woningen de komende 15 jaar. Nu
zijn we 5 jaar verder en de gemeente Noordenveld
heeft ingestemd met een door de regio bepaalde
groeiopgave van ca. 1.000 woningen, die allemaal
gerealiseerd kunnen worden binnen de bestaande
mogelijkheden.
In de laatste gemeenteraadsvergadering werd vastgesteld dat er niet op de binnen de IGS bedoelde
gronden gebouwd mag worden. Zo luidt de afspraak
met de regio. In het bestuursakkoord dat gesloten is
tussen PvdA, GB, CDA, CU en GL, wordt voorrang
gegeven aan de ontwikkeling van Roden Zuid, in de
veronderstelling dat daar forse winsten behaald kunnen worden.
Met alle bestaande projecten kan echter nog jaren
voldaan worden aan de vraag naar woningen.
Als vereniging Groen Noordenveld geven wij de
voorkeur aan het opknappen van de kernen Roden
en Nieuw Roden, in plaats van woningbouwprojecten
te starten die de huidige woningmarkt in Roden nog
meer zullen verstoren.
In de afgelopen 5 jaar hebben wij als vereniging goed
van ons laten horen. Dat zullen we ook in de toekomst doen omdat er tot nu toe geen besluit is genomen dat de Structuurvisie aangepast moet worden.
Tot driemaal toe wisten wij veel inwoners te motiveren om hun bezwaren aan het gemeentebestuur
kenbaar te maken. Aantallen van meer dan 2.000
bezwaren waren hiervan het resultaat.
Toch weigerde het gemeentebestuur dit serieus te
nemen. Het resultaat is nu dat er meer dan 10 miljoen euro verlies wordt geleden, met als pleister op
de wonde een tegemoetkoming door de provincie en

regio van ruim 5 miljoen. Dat betreft wel allemaal
gemeenschapsgeld.
We hebben ons niet beperkt tot de Structuurvisie,
ook zijn wij de discussie aangegaan over de voorgenomen CO² opslag. Op een druk bezochte informatieavond hebben wij deskundigen gevraagd de vooren nadelen uit te leggen, een informatieavond die de
gemeente Noordenveld niet wilde organiseren.
We zijn als vereniging nog springlevend en zullen
zolang de Structuurvisie niet gebaseerd wordt op de
realiteit, doorgaan met u daarover te informeren en
zullen indien nodig actie ondernemen.

Contributie 2012
Leden die hun contributie voor 2012 hebben
voldaan ontvangen hun lidmaatschapsbewijs
aangehecht aan deze Nieuwsbrief.
Mocht u nog niet hebben betaald: de contributie
bedraagt € 5 en kan worden overgemaakt op
rekeningnummer 3558.83.406 o.v.v. contributie
2012 en eventueel lidnummer.

Activiteiten Lustrum
In het kader van ons lustrum organiseren wij een
aantal activiteiten. Via onze website wordt u
eveneens op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten.
Uiteraard vieren wij ons lustrum met gemengde
gevoelens. Zolang de huidige Structuurvisie niet
van tafel is, hebben wij als Vereniging nog alle
bestaansrecht en zullen wij de kernwaarden van
de gemeente Noordenveld blijven verdedigen.
Over aanvangstijden, opgave en locatie van alle
activiteiten zult u nader worden geïnformeerd via
de Nieuwsbrief en onze website.

10 september 2012 (datum onder voorbehoud); wandeltocht door Roden-Zuid
en Steenbergerveld. Deze tocht zal worden georganiseerd door de Dorpsbelangenvereniging RAS.

6 oktober 2012
wandeltocht met gids door het Natuurschoongebied. Deze tocht wordt georganiseerd door de vereniging Natuurschoon Nietap, Leek e.o.

20 oktober 2012
Bijeenkomst in de Winsinghhof, Roden.
Een tweetal sprekers wordt uitgenodigd
voor deze openbare bijeenkomst. Verder
vieren wij ons lustrum met een hapje en
een drankje.

Wilt u meedoen aan (een van) deze activiteiten, noteert u dan alvast de datum in uw
agenda!

Bron: http://gbz.nu

Alle achtergrondinformatie kunt u vinden op
onze website: www.groennoordenveld.nl
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