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Wapen van Drenthe, Herenstraat 1 te Roden
Aanwezig: 16 leden
Huishoudelijk deel
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Johan Kasper, heeft iedereen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. De opkomst op deze bijeenkomst is niet heel groot maar er zijn wel veel afmeldingen
binnengekomen. Kijkend naar het afgelopen jaar heeft er toch een aantal activiteiten plaatsgevonden die onze vereniging bestaansrecht geven. Zo hebben wij vragen gesteld over de
grondexploitatie in Noordenveld, over de plannen met betrekking tot de uitkijktoren en fietspaden in de Onlanden en over het Oosterveld. Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.
2. Verslag ledenvergadering d.d. 12 mei 2015
Oebele Bruinsma vraagt of een functie in het bestuur voor Harry Waals niet tot belangenverstrengeling en problemen leidt. De voorzitter antwoordt dat er geen vragen of opmerkingen
over zijn geweest. Harry is geen woordvoerder namens het bestuur. Het is wel goed om
dwarsverbanden tussen partij en vereniging te hebben. Het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de secretaris.
3. Mededelingen
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Alex van der Koet, de heer en mevrouw Zuidersma, de heer en mevrouw Veenstra, Tjitske Kind, Henk Koekkoek, Joop Bosch, de heer
en mevrouw Bregman, Frans de Bree.
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging.
4. Verslag van de secretaris 2015
De secretaris geeft een korte toelichting. Het aantal leden loopt wel terug. In het begin hebben we er meer dan 500 gehad. In vergelijking met andere verenigingen hebben we nog een
respectabel ledental. Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag.
5. Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
Jelke Kuiler meldt dat dit jaar een bedrag van € 1.515,09 is overgehouden. De automatische
incasso levert steeds een aantal problemen op: er wordt gestorneerd of er is een probleem
met het IBAN nummer. Niet alle leden zijn te bereiken via e-mail of telefoon. De donatie van
de Rabobank is dit jaar iets hoger. De penningmeester wil aan de Rabobank vragen waarom
de bankkosten zo hoog zijn. Een gewone bankrekening heeft veel lagere kosten en het enige
verschil is de batch van de automatische incasso. Inmiddels heeft de vereniging een batig
saldo van € 7.319,78. Na ons 5-jarig jubileum was de kas bijna leeg. Voor komend jaar gaan
we een aantal activiteiten organiseren voor het 10-jarig jubileum.
6. a. Verslag van de Kascommissie
Oebele Bruinsma neemt het woord namens de kascommissie. Op 9 mei is de commissie
langs geweest in Nietap. Alles lag klaar voor controle. De commissie heeft naar 3 dingen gekeken: klopt het rekenwerk, zijn de facturen terug te vinden en kloppen de saldi. Alles is in
orde bevonden en het verslag wordt goedgekeurd met complimenten en dank. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.
b. Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie voor 2017 zal bestaan uit Oebele Bruinsma, Pierre Baas en als reservelid
Michell van Dam.
Verslag ALV Vereniging Groen Noordenveld d.d. 12 juni 2014

1

7. Bestuursverkiezing
Aan de beurt voor aftreden zijn dit jaar Jelke Kuiler en Willem Ponsteen. Beiden stellen zich
weer beschikbaar. Alex van der Kloet heeft te kennen gegeven af te willen treden als bestuurslid. Door drukke overige werkzaamheden heeft hij te weinig tijd voor de vereniging. Het
bestuur dankt hem voor zijn inspanningen en inbreng. Het bestuur bestaat nu uit 7 leden,
daar kunnen we voorlopig mee verder.
8. Hoe verder met de Vereniging: wat verwachten de leden van het bestuur?
Harry Waals geeft aan dat de vereniging het afgelopen jaar vooral achter de schermen veel
heeft gedaan: o.a. bijeenkomst met burgemeester Klaas Smid; NAM problematiek Steenbergen; Oosterveld en de woningmarkt in de regio; fietspad Onlanden: geen fietspad dwars door
natuurgebied; gesprek met deskundigen archeologie m.b.t. Oosterveld en landschappelijke
ontwikkeling Terheijl (Schetschuit).
Het komend jaar willen we een speciale uitgave (boekje, brochure) verzorgen over de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en willen we mooie dingen van Noordenveld laten
zien. Anneke Brouwer vraagt of dat alleen voor de leden wordt gedaan of ook naar buiten
wordt gebracht. Antwoord: het is de bedoeling dat ook via de pers aandacht aan ons jubileum zal worden besteed. We willen prominenten en deskundigen laten vertellen, een terugblik en een vooruitblik geven en de feiten presenteren.
Binnen de raad klinkt uit bepaalde hoek al 15 jaar hetzelfde populistische verhaal over starterswoningen. Er zijn nu 4 woningen in Roderveld 4 gerealiseerd, waarvan er 2 verkocht zijn.
Hoewel meer woningbouw niet nodig is, blijft men steeds dezelfde argumenten herhalen. De
es van Oosterveld kun je maar één keer verpesten, dat gebeurt al als je 5 woningen bouwt.
Een aantal plekken in Norg moeten worden getransformeerd. Er is echter eenmaal een
standpunt ingenomen over Oosterveld, daar wil men niet van afwijken.
Johan Kasper merkt op dat een partij die kritische geluiden laat horen wordt weggehoond.
Pierre Baas geeft aan dat we in de toekomst ons moeten richten op bestemmingsplannen,
structuurvisie, gebieden als Kroonvelden, Steenbergerveld. Letten op de kwaliteit van Noordenveld.
Oebele Bruinsma merkt op dat het bestaansrecht al gegeven is: de kwaliteit van de gemeenteraad heeft oppositie nodig. Wij beschikken over meer kennis, of weten het in ieder geval te
vinden, en kunnen het uitstekend verwoorden. We kunnen dit laten zien met beelden, bijvoorbeeld hoeveel er te koop staat in de gemeente. Harry Waals geeft aan dat bijvoorbeeld
in Norg behoefte is aan woningen voor minima. Echter er worden kavels van 1000 m2 uitgegeven. De komende 10 jaar komen heel veel vrijstaande huizen op de markt door de toenemende vergrijzing.
Johan Kasper: archeologisch zou alles goed zijn uitgezocht. Dit is echter niet waar, er is
slechts een heel klein gedeelte onderzocht.
Aangegeven wordt dat er veel behoefte bestaat aan het zien van nieuwe activiteiten en positieve groei. Een voorbeeld daarvan zijn de patio-achtige woningen die in het centrum van
Roden zijn gebouwd. Voor 20 woningen waren er meer dan 80 gegadigden. Niet iedereen wil
in een appartement zitten. Pierre Baas geeft aan dat we zoveel mogelijk moeten inbreiden.
Seniorenwoningen in de kernen voor ouderen die in de plaats willen blijven wonen. De komende 5-10 jaar zijn er nog onderwerpen genoeg om iets mee te doen. Belangrijk is een wakend oog voor de groene kwaliteit van onze gemeente.
Michell van Dam vraagt naar de starterswoningen in de Bischopswijk. Dit is de meest vervuilde locatie van de gemeente en men is nog 8 – 10 jaar bezig met saneren voordat daar
gebouwd kan worden.
9. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering
Harry Waals vraagt of er leden zijn die goed kunnen schrijven en willen helpen bij het tot
stand komen van het boekje, brochure of exposure. Johan Kasper roept leden op die willen
helpen bij jubileum activiteiten in 2017. Hiermee wordt om 21:00 uur, met dank aan de aanwezige leden, het huishoudelijk deel van de vergadering afgesloten.
Algemeen deel André Brasse laat ons genieten van zijn prachtige foto’s.
Willy Nooren
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