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Geachte leden en donateurs,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van jaargang 9, 2015. In deze Nieuwsbrief vindt u de
convocatie en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Wij hopen dat u in de
gelegenheid bent deze vergadering te bezoeken en dat u met ons mee wilt denken over
de toekomst van de Vereniging Groen Noordenveld.
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op

12 mei 2015
Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC RODEN
aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk voor iedere inwoner
van Noordenveld.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:


huishoudelijk deel van de vergadering



korte pauze



algemeen deel: mevrouw J. Hogeman van de gemeente Noordenveld vertelt ons meer over het
werk van de Schetsschuit Terheijl. Meer informatie vindt u op de achterzijde.

Agenda voor het huishoudelijk deel van de vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Opening en vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering d.d. 12 juni 2014
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming kascommissie 2016
Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden de volgende bestuursleden:
Ingrid de Quastenit, Joop Bosch en Willy Nooren. De aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
Wij hebben inmiddels afscheid genomen van Huib Remmen, die verhuisd is naar het zuiden van het land.
Michell van Dam heeft aangegeven uit het bestuur van de Vereniging te gaan. Michell is vanaf het begin
zeer betrokken geweest bij de Vereniging Groen Noordenveld, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.
Als nieuw bestuurslid willen wij aan u voordragen de heer Harry Waals.
Kandidaat-bestuursleden en 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.
Hoe verder met de Vereniging: wat verwachten de leden van ons?
Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

Het verslag van de vergadering en overige verslagen worden ter vergadering uitgedeeld en zijn op aanvraag verkrijgbaar via het
secretariaat van de Vereniging Groen Noordenveld.
Redactieadres: De Klencke 32, 9301 SZ RODEN – 050-5016429

Schetsschuit Terheijl

HOV

Wij hebben mevrouw J. Hogeman van de gemeente Noordenveld bereid gevonden ons meer
te komen vertellen over het werk van de Schetsschuit.

Op maandagavond 30 maart vond er in de hal
van het gemeentehuis een presentatie plaats
van de verdere ontwikkelingen met betrekking
tot het HOV.

Sinds 2011 is een aantal mensen samen met de
Dienst Landelijk Gebied in gesprek over de zogenaamde landgoederenzone. Gekeken wordt
daarbij naar de kansen en mogelijkheden voor
ontwikkeling en versterking van de landgoederenzone Nienoord – Terheijl – Mensinge, met
name waar het Terheijl betreft.

De basis van alle plannen is variant 3. Deze
avond werd een aantal mogelijkheden gepresenteerd met betrekking tot de centrumhalte en
de eindhalte.

In de schetsschuit is gezocht naar antwoorden
op een aantal hoofdvragen:
• Hoe kan de structuur van de landgoederenzone worden versterkt?
• Hoe laat Terheijl zich positioneren en inrichten
binnen deze zone?
• Hoe kunnen particuliere belangen en initiatieven worden geïntegreerd in de ruimtelijke structuur en bijdragen aan de versterking ervan?
• Hoe kunnen opgaven op het gebied van natuur, water en recreatie worden uitgewerkt en
met elkaar verbonden?

Wat betreft de eindhalte is het positief dat wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor NieuwRoden en Roderveld 3. Er werden, naast de
oorspronkelijke eindhalte, nog drie mogelijkheden gepresenteerd. Natuurlijk kent elk van deze
varianten zowel voordelen (de bushalte beter
bereikbaar en dichterbij) als nadelen (o.a. het
eventueel opofferen van een groenstrook, het
creëren van een minder veilige oversteek voor
fietsers).

De historie van het landgoed Nienoord in Leek
voert terug tot de 16e eeuw. De huidige borg is
gebouwd in 1884. Typerend zijn de beuken- en
eikenlanen en het parkbos.
Havezate Mensinge is eind 14e eeuw gebouwd
en wordt gekarakteriseerd door het landgoed,
eikenlanen, heide en rabattenbossen.
Tussen Terheijl en Nienoord, aan de rand van
Nietap, heeft ooit ook een borg gestaan. Deze
Thedemaborg is vandaag de dag vooral aan de
grachten nog herkenbaar.
Terheijl is eind 15e eeuw gesticht door monniken van het klooster in Aduard. De aanwezigheid van potklei verklaart hun keuze voor deze
locatie; zij richtten er een steenbakkerij op.
Monniken die zich niet aan de kloosterregels
hielden, werden voor straf ‘ter helle’ gestuurd
(helle = laagte). Later verrees hier een borg,
maar die staat er al geruime tijd niet meer.
De borg stond in het hart van de lanenstructuur
met assenkruis. Deze lanenstructuur is in de
loop der tijd enigszins vervaagd.
Inmiddels zijn er nadere verkenningen en kostenramingen uitgevoerd. Wij zijn zeer benieuwd
naar de plannen voor de inrichting van dit gebied.

De mogelijkheden van de centrumhalte variëren
van sober tot uitgebreid, met de daarbij behorende prijskaartjes.

Op de website van de gemeente Noordenveld kunt u
hierover meer informatie vinden.
https://www.gemeentenoordenveld.nl/bestand/poster
s_inloopavond_30_maart_2015_788400

Contributie 2015
De contributie voor 2015 bedraagt wederom € 5,-per lid. Leden die de contributie voor dit jaar hebben
betaald ontvangen een bewijs van lidmaatschap.

Ons IBAN rekeningnummer is:
NL78 RABO0355 8834 06
Onze vereniging is een fiscale ANBI (algemeen nut
beogende instelling) en een eventueel hogere bijdrage is daarom binnen de daarvoor geldende fiscale
regelingen aftrekbaar van uw inkomen.
Zie ook: www.groennoordenveld.nl
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