Bijdrage De Krant 2 januari 2018
Lijst Groen Noordenveld is opgericht in november 2009 en is niet gebonden aan een landelijke
politieke partij. LGN heeft zich altijd ingezet voor behoud van de groene omgeving, echte inspraak
voor inwoners en openheid over financiële belangen.
LGN Heeft nu 8 jaar ervaring als grootste oppositie partij in de raad van Noordenveld met 4
raadszetels. Voor de raadsperiode 2018 – 2022 zetten we in op groei. Voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hebben we 40 inwoners op de kandidatenlijst staan. Het
verkiezingsprogramma is klaar en het campagneteam staat in de startblokken.
In de afgelopen vier jaar zijn veel beleidssuggesties van LGN terecht gekomen in besluiten van raad
en college. LGN wil de komende vier jaar opnieuw het gesprek aangaan met de overige raadsleden
en het college, inwoners laten meebeslissen en het belang van inwoners en woonomgeving voorop
stellen. Dit vraagt soms om maatwerk, uiteraard afgestemd op de mogelijkheden van onze
gemeente. De gemeente moet omschakelen door inwoners echt te laten meebeslissen, de groene
leefomgeving te behouden en te denken in een toekomst met de al langer voorspelde lichte daling
van het aantal inwoners en huishoudens.
Woningen bouwen die 40 jaar of meer meegaan betekent bouwen voor leegstand elders vanaf 2025.
Uitbreiden buitendorps, betekent “gaten” in de dorpen vanaf 2025. Gelet op bovenstaande
ontwikkelingen zou er gewerkt moeten worden aan (tijdelijke) woningen dan wel kleine bedrijfjes in
leegkomende scholen. En op niet gebruikte bedrijventerreinen zou ook alleen gewoond moeten
kunnen worden, bijvoorbeeld met een experiment met “tiny houses”, kleine energiezuinige
woningen. Meer woningen in lege winkelpanden stimuleren kan helpen om leegstand in dorpscentra
tegen te gaan.
Prioriteiten liggen wat LGN betreft bij de uitvoering van de gemeentelijke zorgtaken, het tegengaan
van verloedering en opknappen van gebieden als de Norgerduinen, Vluchtheuvel Norg en een aantal
dorpscentra. Concrete stappen voor de dorpscentra van Norg (locatie Dorenbos, Westeind) en
Nieuw-Roden lijken helaas nog ver weg. Daar moet meer aandacht voor zijn.
Het Groen Naoberschap van de gemeente bij het onderhoud van bomen, struiken, gras, wegen en
paden, komt nog niet goed uit de verf, verneemt LGN van inwoners. Door tijdig te informeren, kan de
gemeente gebruik maken van betrokkenheid en kennis van de inwoners. Inwoners willen bij een
positieve benadering best zelf hun steentje bijdragen.
Ook in het gemeentelijk beleid na de verkiezingen van 21 maart 2018 zal de bijdrage van LGN
bestaan uit een open houding, creatieve ideeën, een eerlijke werkwijze, en heldere discussies. De
mensen op de kandidatenlijst met Henk Koekkoek op 1 en Tineke Nieboer op 2, gaan in de
komende maanden aan de slag voor een goed resultaat bij de verkiezingen op 21 maart 2018.

Huidige 4 raadsleden LGN.

