Verslag van de secretaris 2017
Door de Vereniging Groen Noordenveld is in maart 2017 samen met Natuurlijk Norg 2000
een bezwaarschrift ingediend tegen de aangekondigde kapwerkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van het Oosterveld. Wij hebben een verzoek neergelegd bij de Rechtbank Noord-Nederland om voorzieningen te treffen om de kapwerkzaamheden te doen stoppen welk verzoek helaas werd afgewezen op grond van het feit dat er geen sprake is van een besluit. Op
dit moment loopt nog een klachtenprocedure bij de Ombudscommissie Noordenveld.
Het afgelopen jaar is door de Vereniging Groen Noordenveld een aantal malen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij raadsvergaderingen.
In 2017 ging onze aandacht uit naar:
- Onderzoek naar effecten gasopslag NAM
- Archeologisch onderzoek Oosterveld Norg
- Activiteiten m.b.t. 10-jarig jubileum Vereniging Groen Noordenveld
In 2017 zijn 3 Nieuwsbrieven verschenen: in februari nummer 1 waarin we aandacht hebben
besteed aan ons tienjarig bestaan. In april nummer 2 met daarin de onder andere de convocatie voor de ALV en in november nummer 3 met daarin de uitnodiging voor het mini symposium dat we hebben georganiseerd op 25 november. In 2017 zijn er zeven bestuursvergaderingen geweest.
De website van Groen Noordenveld wordt voorzien van berichten en actualiteiten door
Willem Ponsteen (www.groennoordenveld.nl). Regelmatig wordt getracht nieuwe foto’s en
artikelen te plaatsen.
De Vereniging Groen Noordenveld telt in januari 2018 310 leden en donateurs. Ook het afgelopen jaar is een aantal leden overleden en zijn leden verhuisd of hebben om andere redenen hun lidmaatschap beëindigd. Er zijn in 2017 zes nieuwe leden bijgekomen.
In 2017 is geen najaarsledenvergadering gehouden.
In het kader van ons tienjarig bestaan hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
- Alle leden hebben een pen ontvangen van de Vereniging Groen Noordenveld ter ere
van ons tienjarig jubileum.
- Er heeft een gegidste wandeltocht plaatsgevonden in het Natuurschoonbos.
- Er is een mini symposium georganiseerd met als titel Cultuur in Noordenveld.
- André Brasse heeft prachtige natuurfoto’s van onze gemeente ter beschikking gesteld voor het maken van een verjaardagskalender. Deze kalender is aan alle leden
aangeboden. Ook is de kalender te koop voor € 5,00. Deze opbrengst komt geheel
ten goede aan onze vereniging. Er zijn nog exemplaren te verkrijgen.
Uit het voorwoord van de verjaardagskalender:
“De Vereniging Groen Noordenveld is nog steeds sterk betrokken bij de natuur en cultuur van Noordenveld vanuit de motivering dat niet alle groei mogelijk en wenselijk is, maar dat benodigde groei in
elk geval recht moet doen aan de beleving van natuur, cultuurhistorie en aan haar inwoners. Bovendien vormen deze waarden het unieke van Noordenveld, de reden waarom zoveel inwoners en toeristen houden van deze gemeente, omgeven door een variëteit van fantastische soorten landschappen
en natuur op loop- en fietsafstand.”
“Prachtige natuur kan maar één keer worden vernietigd en komt daarna nooit meer terug. In deze tijd
waarin we steeds nadrukkelijker moeten nadenken over de waarden die we hebben en als nooit tevoren moeten nadenken over een evenwichtig en duurzaam milieu en samenleving, past geen onnadenkend groeidenken, maar telkens een zeer zorgvuldige afweging of iets werkelijk noodzakelijk is.”

Wij zullen ons ook in 2018 blijven inzetten voor de inwoners van de gemeente Noordenveld.
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