Vergelijking verkiezingsprogramma’s Noordenveld.

11 maart 2018
Geachte kiezer,

Lijst Groen Noordenveld heeft het initiatief genomen om de verkiezingsprogramma’s van de 8 politieke partijen in Noordenveld samen te vatten in het onderstaande document. U
heeft als lezer op deze wijze een beter overzicht van de onderlinge verschillen. 28 thema’s zijn weergegeven. Heeft u vragen en of opmerkingen laat het ons weten via
welkom@lijstgroennoordenveld.nl
Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groet
Lijst Groen Noordenveld
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Thema’s

LGN

DEMOCRATIE

Open discussie integer
gedrag van raadsleden
Overheidsparticipatie,
“right to challenge”:
inwoners mogen laten
zien wat ze kunnen

Lijst Groen Noordenveld

Transparant bestuur en
open communicatie

Altijd spreekrecht voor
inwoners in
raadscommissie en
raad. Altijd normale
inspraakprocedure
Politieke discussies
openbaar, niet in
achterkamertjes
Direct na de
verkiezingen een
raadsprogramma
Raadsadvies
commissies met
fractiespecialisten en
andere deskundigen
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Dorpenfonds van € 1
miljoen voor
cofinanciering
van initiatieven.
Samenwerking met de
bevolking bij opstellen
en uitvoeren van
plannen, door intensief
contact

Plannen van dorpen
en buurten om
energie op te
wekken steunen.
voluit ruimte en
vertrouwen aan
lokale dorps
gemeenschappen en
initiatieven waar
nodig slim een
handje helpen

Initiatieven uit
samenleving vanuit
een positieve
grondhouding
beoordeeld.
basishouding is
meedenken en
zoeken naar
oplossingen en of
alternatieven.

Benutten en
mobiliseren van de
kracht van de
samenleving

Bewoners,
organisaties in een
vroeg stadium
betrekken bij het
maken van
plannen

Open voor
initiatieven
inwoners
instellingen,
bedrijven,
verenigingen
kerken.
Inwonerspeilingen,
nieuwe vormen
vertegenwoordiging
en andere
manieren om
inwoners te
betrekken
Begrijpelijke taal

College met
maximaal 3 fte
wethouder

rekening houden
met de denkkracht,
wensen, initiatieven
en inzet van
inwoners, buurten
belangen
verenigingen. Right
to Challenge

Actief openbaar
maken informatie,
makkelijk terug te
vinden, ook zonder
internet
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Met welstandscriteria zo min
mogelijk uitvoering
en snelheid van
ontwikkeling
frustreren.
Procedures
begrijpelijker en
korter
De stille, niet
gehoorde inwoners
meer stem geven
(Gemeente
organiseert
huisbezoeken,
bijeenkomsten en
schakelt meer
maatschappelijke
‘ogen en oren’ in)

Versimpelen
zorgregels.
Bestemmings
plannen geven
globaal aan welke
bebouwing waar
komt. pilot
welstandsvrij

Minder
regels minder
administratieve
lasten en
bureaucratie

Noordenveld App
zodat inwoners
laagdrempelig
contact
kunnen hebben

Passende
openingstijden,
goede simpele
(digitale)
dienstverlening,
transparante
begrijpelijke
processen.
Noordenveldwerker
breder,
geïntensiveerd

Lijst Groen Noordenveld
KERNTAKEN

Taken overdragen aan
deskundige
organisaties buiten het
gemeentehuis met een
gebudgetteerde
subsidie

DIENSTVERLENING

Minder bureaucratie,
minder regels

Woningbouwprocedures versimpelen

Klantvriendelijke en
snelle dienstverlening

Gemeentelijke
organisatie dienstverlener voor inwoners
en organisaties.
Keukentafelgesprekken
uitbreiden, meer
capaciteit. Gemeente
richt zich meer op
meedenken, faciliteren
en ondersteunen

PRIVACY
DIGITAAL
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Openbaar primair
Onderwijs
Noordenveld
zelfstandige
stichting. college
een afvaardiging in
bestuur

Digitale omgeving beter
beveiligd en voldoet aan
landelijke wet- en
regelgeving inzake
privacy

Waar bouwen
zonder toepassing
welstandsbeleid kan,
graag experiment

Versoepelen
verlenen van
vergunningen
ondernemers en
inwoners. afschaffen
welstandscommissie

Samen met
omliggende
gemeenten
waakhond die
toezicht houdt op
digitale veiligheid
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FIETSEN

Mountainbike- en
andere fietsroutes met
respect voor natuur en
landschap
Fietsroute plus, van
Roden door Peize of
langs de rondweg, naar
Groningen, zonder
hinder verkeerslichten

Fietssnelweg tussen
Roden en Groningen
langs het Peizerdiep
Goede voorzieningen
(fietssnelweg,
oplaadpunten) fietsers
naar met name
Groningen

Snelle, veilige
fietsverbinding
Nieuw-Roden en (de
scholen in) Leek

Goede, veilige en
voldoende
fietsenstallingen

LANDSCHAP
NATUUR
MILIEU

Onlanden voor natuur
wandelaars en fietsers.
voorkomen extra
autoverkeer
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Klinkerwegen, zoals
Westervelde Veenhuizen en
Langelo-Lieveren,
aanpassen voor
fietsers (zoals weg
Norg-Westervelde)

fietspad tussen Norg,
Westervelde en
Veenhuizen
Reflecterend asfalt
voor fietspaden

Solide veilige
fietsenstalling bij
bushaltes

Peizermade als
toegangspoort van
Drenthe.
Noordenveld
aantrekkelijker

Groene karakter met
oudere bomen langs de
gebiedsontsluitingswegen
behouden

Geluidsoverlast van
evenementen
beperken

Goede fietspaden
aanleggen nieuwe
wandel-, vaar- fietsen ATB routes

I.v.m. kwetsbaarheid
omgeving
samenwerking
natuurorganisaties
en evenementen
Volledig duurzaam
inkopen en het
wagenpark wordt
vergroend

Bij nieuwbouw,
nestkasten voor
vogels en
vleermuizen
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Wagenpark vervangen
door volledig duurzame
vervoersmiddelen vóór
2022

Geen financiële
steun aan Groningen
Airport Eelde.
plannen kritisch
volgen, beoordelen
op milieu en
veiligheid

Inkoopbeleid
lokaal, duurzaam en
eerlijk

Veiligheid bij
gaswinning en opslag
is noodzaak. Schade
voorkomen en
anders door de
veroorzaker vergoed.

Schade bij
gaswinning en
gasopslag
voorkomen en
anders door de
veroorzaker
vergoed.

Lijst Groen Noordenveld

LANDSCHAP
NATUUR
MILIEU

GAS

ENERGIE
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Bij geld regio voor
vliegveld Eelde, minder
CO2 uitstoot en minder
overlast voor natuur en
mensen eisen

Volledig duurzaam
inkopen
Bij gaswinning wordt
vooraf bouwkundige
staat woningen en
andere gebouwen
gedegen en
onafhankelijk
geïnventariseerd
Voor schade aan
woningen gasopslag
apart gedegen
onderzoek op en een
aparte onafhankelijke
behandeling
Energie besparen en
milieuvriendelijk
opwekken

Proef met elektrische
bussen naar Peize,
Roden en Nieuw-Roden

Gasopslag Langelo
ingezet voor
leveringszekerheid;
Opname gebied in
schadeprotocol
Groningengasveld.
regelingen Groningen
gelden ook hier;

Gasopslag in
Langelo: NAM
behoort zich als een
goede gast te
gedragen en de
geleden schade te
vergoeden
Volledig over op
(zoveel mogelijk
lokale) groene
stroom, meer
stroom zelf
opwekken.
Leegstaande
bedrijfsterreinen,
daken van bedrijven
voor zonne-energie.
zonneparken zo
zorgvuldig mogelijk
inpassen.

Snel duidelijkheid
gevolgen
gasopslag. Schade
volledig vergoed

Experimenteer
mogelijkheden
nieuw-technologische (rail/bus/
electrokar)
verbindingen

Ruim baan voor
zonne-energie
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AFVAL

VERKEER

Meer dan de huidige
100 kilo afval per jaar,
gratis inleveren

Meer ruimte voor gratis
brengen groen- en
snoeiafval;

Meer ondergrondse
afvalcontainers, afval
vaker ophalen

Afval scheiden
makkelijker (bak voor
PMD afval,
ondergronds inzamelen);
Afvalscheiding voor
scholen,
sportverenigingen,
en bedrijven

Voorkeur voor
wegversmalling i.p.v.
drempels

Knelpuntenregister
verkeer openen, in
samenspraak kijken of en
hoe situatie
beter kan

Bus 86 Norg-PeizeGroningen blijft
behouden
Voor bushalte centrum
Norg structurele
oplossing bij garage
Dorenbos en Molen
Noordenveld
Verkeer-remmers op
Achteromweg Peize
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Brengen van
bruikbare
afvalstromen naar
overlaad station
Roden gratis.
Onderzoek naar
Peize en vooral Norg
Grijze container elke
2 weken geleegd,
PMD afval via grijze
container en
nascheiding.
ondergrondse
containers, niet ten
koste van service

Betere snellere bus
Norg - Groningen

Zo veel mogelijk
stromen gratis
verwerkt op
brengstations in
Norg, Peize en
Roden
Plaatsen van
ondergrondse
containers
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Onderhoudsniveau
openbare ruimte
structureel omhoog.
meer wijkgericht.
burgerbegrotingen zodat
bewoners meebeslissen
over inzet middelen
en dit zelf ook mede
organiseren

Waar dat nodig is
wordt de openbare
ruimte beter en
netter. extra geld
voor. Initiatieven
bewoners om samen

Visie Norgerduinen
uitwerken tot concreet
uitvoeringsplan
om te komen tot een
duurzame oplossing

Permanent wonen in
recreatiewoningen is
geen uitgangspunt.
Maatwerk mag, mits
de landschappelijke
en recreatieve
functies voorop
staan. bos moet bos
blijven

CDA

D66

CU

Naast onkruid
bestrijding op
straten, stoepen en
bermen, boom
onderhoud
verbeteren. open
voor initiatieven zelf
onder- houden open
baar groen.

Initiatieven waarin
burgers invulling
geven aan de
openbare ruimte
met
een open blik,
rekening houdend
met een ieders
belangen, bekijken

Meer investeren in
onderhoud
openbare ruimte.
Deel beheer goed
samen met of door
inwoners. Bij
bomenbestand
herplant aandacht

Samen met
belanghebbenden
toekomst bestendige
oplossing,
uitkomsten Expeditie
Norgerduinen
omarmd

Expeditie
Norgerduinen
voortvarend
uitvoeren

Permanent wonen
in
recreatiewoningen
geen uitgangspunt.
Samen verkennen
wat het beste past
bij elk bos, waarde
natuur en recreatie
staat voorop

Lijst Groen Noordenveld

ONDERHOUD
GROEN EN
WEGEN

Onderhoud van
straten, grasvelden,
plantsoenen moet
beter en samen met
inwoners

verantwoordelijkheid

te nemen in beheer
ondersteunen

Onder meer aandacht
voor slechte staat
klinkerwegen Peize
NORGERDUINEN

INTERNET
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Problematiek van
permanente bewoning,
verloedering en sociale
(on)veiligheid op een
maatschappelijk
verantwoorde wijze
bevredigend oplossen

Snel internet overal in
onze gemeente
mogelijk maken

Buitengebied snel
voorzien van snel
breedband internet

100%

glasvezelaansluitingen,

100% bereik mobiel
telefoonverkeer

Ondersteunen van
breedband
coöperaties
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SUBSIDIE
SPORT
CULTUUR

Geen eenzijdige
bezuinigingen op sport,
cultuur, welzijn,
onderwijs

Bibliotheek nieuwe stijl
ontmoetingsplaats jong
en oud, rekening
houdend met mensen
met weinig inkomen
Mensinge krijgt
voldoende middelen
om weer een bruisend
geheel te worden
Als Veenhuizen
werelderfgoed wordt,
zorgt de gemeente
samen met
ondernemers en
inwoners voor
voldoende geld en
ondersteuning

KRIMP
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behoud van onderwijs
en leefbaarheid in de
dorpen, bij daling
aantal leerlingen

Algehele
heroverweging
subsidiebeleid

Kwaliteit van sportaccommodaties
gefaseerd verhogen door
o.a. ondersteunen
aanleg veilig kunstgras
met 50% gemeentelijke
financiering

Lidmaatschap
bibliotheek voor
iedereen
betaalbaar.
Bibliotheek als
basisvoorziening
voor lenen van
boeken en publieke
internettoegang

Bibliotheek functie
anders invullen

Mensinge complex
dient voor Roden
behouden te blijven
Culturele aanbod in
Veenhuizen moet meer
worden
verbonden met Norg, als
trekker van toeristen

Als Werelderfgoedlijst lukt, nog
meer bezoekers en
verbeteren
ontvangstmogelijkhe
den.

Werelderfgoedstatus biedt
mogelijkheden en
kansen.
Ondersteunen en
faciliteren. niet ten
koste van huidige
(agrarische)
bedrijven

Landgoed
Mensinge
toekomstbestendige

Jaarlijkse
meerdaagse
culturele activiteiten
in Veenhuizen

organisatie
Koloniën van
Weldadigheid op
de UNESCO
werelderfgoedlijst

Passen op
erfgoed en het
verhaal van dit
erfgoed uitdragen
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Hulp familie, buren
en vrijwilligers om
eigen verantwoordelijkheid te
pakken. Als dat niet
lukt, zijn er
professionals.
mensen in eigen
kracht terugbrengen

meer en beter
inzicht in
eenzaamheid

initiatieven om
vereenzaming van
senioren te
voorkomen

eenzaamheid
tegengaan,
ontmoeting
stimuleren

Jeugdraad,
Schoolbezoeken,
voorlichting over
politiek. jaarprijs
beste jongeren
initiatief Cultuur.
voldoende plekken
jongeren voor in
hun vrije tijd. Voor
sport strippenkaart
voor onder de 18
Uitstekende
toegankelijkheid
gebouwen voor
mindervaliden.
ouderen en
inwoners met
beperking laten
deelnemen aan
sport/bewegen

Jeugd nadrukkelijk
meer betrekken bij
lokale democratie.
jong talent
podium bieden
door openbare
optredens in
dorpskernen en
lokale theaters
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ZORG

Bijdragen van inwoners
voor zorg en hulp
kunnen omlaag

Waar nodig en mogelijk
eigen bijdragen
dagbesteding en
huishoudelijke hulp
verlaagd.

Eigen regierol van
inwoners bij hulp en
zorg
Voorafgaand aan
keukentafelgesprek
mensen wijzen op
onafhankelijke cliëntondersteuning
JONGEREN

Meer aandacht in het
beleid voor jongeren,
jongerenraad

Jeugdraad met budget
en
zeggenschap over
voorzieningen en
activiteiten
voor de jeugd

Initiatieven die eraan
bijdragen dat de
jeugd weer in eigen
dorp op stap kan,
ondersteunen,
samen met horeca.
jongerenraad kan op
steun rekenen.

TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijke
omgeving voor mensen
met beperking

Actief beleid voor
toegankelijkheid
werkgelegenheid voor
mensen met een
(arbeids) handicap

Toegankelijkheid van
voorzieningen en
gebouwen voor
mensen met een
beperking is
noodzaak. Drempels
wegnemen.
Toegankelijkheidsfonds
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Rekening houden
met oudere, minder
mobiele en
gehandicapte
medemens.
Organisaties n
vroegtijdig
betrokken.

De stille, niet
gehoorde inwoners
meer stem geven
(Gemeente
organiseert
huisbezoeken,
bijeenkomsten en
schakelt meer
maatschappelijke
‘ogen en oren’ in)

Gemeente die voor
iedereen
toegankelijk is
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Eerst bouw binnen
huidige dorpsgrenzen
voor één- en
tweepersoonshuishoudens, starters
en senioren. slimme
oplossingen nodig voor
tijdelijke behoefte aan
extra woningen. Geen
groot bouwplan
Oosterveld Norg. i.v.m.
aantasting omgeving
en grote financiële
risico’s. Als
binnendorpse
woningbouw niet in
daadwerkelijke
serieuze behoefte
voorziet, in Peize-Zuid
woningbouw gefaseerd

Bouwen naar behoefte
met behoud van groene
longen. Om het
voorzieningenniveau te
handhaven
woningbouw als
Oosterveld en Peize Zuid
nodig.

Woningen voor
starters en ouderen.
Minimaal een derde
nieuwe woonwijken
bestaat uit goedkopere huur- en
koopwoningen.

Vraag uit de kleine
kernen, starters op
woningmarkt vooral
jonge gezinnen,
positief ondersteunen.
inbreiding met
behoud kwaliteit
woonomgeving.
inbreiden geen
stagnerende werking
in zoektocht naar
uitbreidingslocaties.
Mooie voorbeelden
Peize zuid en
Oosterveld.

Nieuwe
Vaart maken met
bestemmingsPeize Zuid en het
plannen zijn nodig en Oosterveld in Norg
moeten voor 2020
worden ontwikkeld.
duidelijk plan voor
de woningbouw voor
de komende 10 jaren

Gefaseerde
ontwikkeling van
Peize-Zuid, het
Oosterveld in Norg

Roden: voldoende
bouwmogelijkheden,
ook voor wonen en
zorg. Bouwproject
Oude Ronerborg, plan
voor Camping Dorado
/Blaker-velderhoeve/
Noorderkroon
Hogere kwaliteit van
huurwoningen (isolatie,
zonne-energie,
levensloopbestendig),
zonder forse
huurverhogingen

In Roden voldoende
inbreidingsmogelijkheden, grote
uitbreidingen niet nodig

Uitbreidingsplannen
in Roden serieuze
aandacht

Positief over het
initiatief op het
terrein van camping
Dorado.

Mogelijkheden in
Roden

Lijst Groen Noordenveld

BOUW
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Woningcorporaties
houden aan afspraken
over verduurzaming van
woningen, en hen ook
ondersteunen

Levensloopbestendige,

energiezuinige,
duurzame woningen.
meer rekening
houden met
groeiend aantal 1
persoonshuishoudens.
Inbreiding gaat voor
uitbreiding, niet
groene longen Peize
en brinken Norg.
uitbreidingen Norg
(Oosterveld) en
Peize-Zuid zijn in
uitvoering

Voldoende sociale
huurwoningen voor
mensen met lagere
inkomens, voor
starterswoningen en
woningen voor
ouderen. Als het niet
anders kan bouwen
we als gemeente
zelf.

Sociale
huurvoorraad kan
worden uitgebreid.
Verduurzaming en
verbetering van
bestaande
woningen
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Pilots starten voor een
energie neutrale wijk en
per wijk
duurzaamheidsmaatrege
len. Nieuwbouw gasloos
en duurzaam verkaveld

Woningen vanaf nu
energiezuinig en
duurzaam.
bestaande wijken
energiezuiniger en
toekomstbestendig.
Nieuwe woonwijken
gasvrij en energie
neutraal. in vier jaar
tijd twee
wijken/kernen
klimaatneutraal

Herbestemmen
justitiële panden.
Groot Bankenbosch
recreatiepark

Bestaande
particuliere
woningvoorraad
toekomstbestendig
(2020-2050):
duurzaam gebruik
bouwmaterialen,
water en energie.
Nieuwbouw zo
mogelijk zonder
gasaansluiting.

Grootschalige inzet
op isolatie
bestaande bouw
voorlichting
energiebesparing,
zelf opwekken van
energie. geen
aardgas in
nieuwbouw. hoe
duurzamer een
initiatief, hoe lager
leges

Nieuwbouw zeer
energiezuinig en bij
voorkeur gasloos.
wijkvernieuwing in
Roden en Norg

Lijst Groen Noordenveld

BOUW

Duurzaam bouwen om
het energie- en
materiaal verbruik te
beperken

Afbouwen financiële
risico’s verouderde
bouwplannen en
leegstaande
gemeentelijke
gebouwen. Gronden en
gebouwen verkopen

Als het AZC Veenhuizen
gesloten is, wordt een
nieuwe invulling tijdig
van tevoren met
omwonenden overlegd
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Mogelijkheid Tiny
houses onderzoeken.
Bitseveld en
Ceintuurbaan Noord
revitaliseren.
Hergebruik en ontwikkeling
bedrijfsgebouwen
stimuleren door
eigen middelen,
subsidie en private
investeringen.
Wonen en werken
Haarveld goede
invulling.
Vrijetijdsboulevard
dringend
ontwikkelen.
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BOUW

Op delen Vrijetijdsboulevard, Haarveld,
Noordhoek Bitseveld
Roden. Zou ook alleen
gewoond moeten
kunnen worden, “tiny
houses”, kleine
energiezuinige
woningen. Kleine
windmolens en
zonneparken
Vrijetijdsboulevard
verder ontwikkelen
met MTB parcours/
fietscrossbaan
Uitbreiding van
gebouw en
parkeerterrein van de
Evangelische
Gemeente in
Roderesch, alleen bij
draagvlak bij de
omwonenden

DORPSKERNEN

Nieuw-Roden: voor
invulling braak liggende
deel centrum eerst
naar voldoende
draagvlak zoeken.
nieuw college moet
impasse met
projectontwikkelaar
doorbreken
Bij verplaatsing scholen
Norg naar locatie bij
Brinkhof,
mogelijkheden wonen
met zorg
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Graag
experimenteren met
“tiny houses”, liefst
in een gemengde
woonvorm voor jong
en oud.

Op het Haarveld
woon/werklocaties

Centrum NieuwRoden dient
dringend tot
ontwikkeling te
worden gebracht.

Plannen voor de
andere kernen
(NieuwRoden, Peize en
Norg)

Centrumvisie Norg

Voor de centra van
Roden, NieuwRoden, Norg
en Peize een visie
voor de
middellange termijn
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LGN

GB Noordenveld

PvdA/ GL

VVD

CDA

D66

Lijst Groen Noordenveld

DORPS
KERNEN
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Voor binnendorpse
woningbouw Norg is
voldoende geld
beschikbaar in de
bestemmingsreserve
woningbouw
Centrum Roden:
samenwerking met
ondernemers en
bewoners, groen dorps
karakter, Drentse
vriendelijkheid en
gastvrijheid, meer
ruimte voor fietsen en
wandelen
Onderzoek nodig naar
passende
binnendorpse
woningbouw Peize
Idee bewoners
Veenhuizen voor
supermarkt wordt
opgepakt, samen met
invulling leegkomende
schoolgebouwen
Woningen dan wel
kleine bedrijfjes in
leegkomende scholen.
meer woningen in lege
winkelpanden om
leegstand in
dorpscentra tegen te
gaan
Herbestemming lege
schoolgebouwen alleen
bij voldoende draagvlak
in het dorp

1,2 miljoen euro oude
budget volkshuisvesting
Norg besteed in lijn met
op te stellen dorpsvisie
Norg en omliggende
kernen, in nauw overleg
met inwoners
en ondernemers
Heerestraat in
Roden overdag een
autovrije leef- en
winkelstraat

Centrumvisie Peize

herbestemming
leegstaand vastgoed
(o.a. winkelpanden,
agrarische bedrijven).
Focus op ruimtelijke
kwaliteit

CU

Thema’s

LGN

GB Noordenveld

PvdA/ GL

VVD

CDA

D66

CU

Lijst Groen Noordenveld

ONDERNEMERS

Gemeentebestuur staat Meer meedenken,
in woord en daad open faciliteren en
voor ondernemers
ondersteunen
van ondernemers. “ja,
tenzij…”
Bedrijvigheid die bij de Kwaliteitsslag
dorpen past zoals de
recreatieparken.
medische sector, zorg,
toeristische sector
sport, recreatie,
aanjager werkgeletoerisme techniek en
genheid. Faciliteren en
handel,
doorontwikkelen
Healthhub Roden

LANDBOUW

Duurzame landbouw,
gecombineerd met
natuurbeheer,
kleinschalig toerisme
en kleinschalige
recreatie

Economisch,
ecologisch en sociaal
verduurzamen van de
landbouw en
voedselproductie

WERK

Bestrijding langdurige
werkloosheid door
extra banen in toezicht
in leefomgeving,
veiligheid en in
onderhoud groen en
gebouwen

Toeristische sector
aanjager van
werkgelegenheid ook
voor mensen met
afstand tot de
arbeidsmarkt
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Open staan voor
initiatieven
instellingen,
bedrijven
Fonds voor de
stimulering van
recreatie en
toerisme

Samen met provincie
en
belangenorganisaties, agrarische
sector verder
verduurzamen.
bollenteelt
aandachtspunt. Aan
nieuwe bedrijven
intensieve
veehouderij en
vergroting erven
geen medewerking

Evenementen-fonds,
waarin gemeente,
verenigingen,
bedrijfsleven
participeren
Voldoende
mogelijkheden voor
bedrijfsbebouwing
en functie-wijziging
gebouwen. Bij
ruimtelijke inpassing
eisen aan kwaliteit
en vorm, zonder
betutteling.

Meer kansen
bieden aan mensen
om aan het werk te
kunnen gaan

Thema’s

LGN

GB Noordenveld

PvdA/ GL

VVD

CDA

D66

CU

natuurlijke
bovengrens
verhoging is
% ontwikkeling van
de inflatie

Hondenbelasting
afschaffen

Belasting waarin
kosten en baten
niet tegen elkaar
opwegen
afgeschaft. in
eerste Instantie
hondenbelasting.
lastendruk zo laag
mogelijk en eerlijk
verdelen

Lijst Groen Noordenveld

WERK

INKOMEN

Sociale werkvoorziening: geld efficiënt
ingezet voor de
mensen die het werk
nodig hebben. Behoud
locatie beschut werken
in Tolbert
Behoud
werkgelegenheid
gevangenissen
Proef basisinkomen
oudere
bijstandsgerechtigden
zonder perspectief op
betaalde baan

Mensen werkvoorzieningschap in
het groen een vaste
baan bij de
gemeente

Behoud gevangenissen
in Veenhuizen

Behoud penitentiaire
inrichtingen
Graag een
experiment met een
vorm van
basisinkomen

Kinderen van
minimagezinnen
een smartphone

HEFFINGEN
BELASTINGEN
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Afschaffen
hondenbelasting,
toeristenbelasting,
forensenbelasting

Afschaffen
hondenbelasting

Geen verhoging
belastingen als
begroting zonder
verhoging sluitend is

Belastingen als de OZB
niet onnodig verhogen.
Alleen trendmatige
aanpassingen

Afschaffen
hondenbelasting

Tarieven en
belastingen niet
meer verhogen dan
strikt nodig

Fraudepreventie
door gerichte
controles. Wie
schuldig is aan
fraude verliest zijn
uitkering
Indien van uitkering
naar baan, financieel
merkbaar vooruit
gaan.
Armoederegelingen
die dit belemmeren
afschaffen
Afschaffen onzin
belastingen, zoals
hondenbelasting

Lastenverlaging

Belastingdruk niet
meer laten stijgen
dan met inflatie
rioolheffing niet
gekoppeld aan
OZB-waarde, maar
aan waterverbruik

Thema’s

LGN

GB Noordenveld

PvdA/ GL

VVD

CDA

Ondenkbaar dat in
Noordenveld geen
politiebureau meer
is

Roden, Peize, Norg
een bemenste
politiepost.
Wekelijks (wijkagent)
spreekuren in
buurthuizen/
zorgcentra

D66

CU

Actief anti-rookbeleid. voorlichting
gevaren alcohol en
drugs. Geen
principieel bezwaar
tegen coffeeshop

Samenwerking alle
betrokkenen bij
(aan) leren veilig
uitgaan en
voorkomen
verslavingen. Geen
meerwaarde
coffeeshop

Lijst Groen Noordenveld

POLITIE

Behoud van een
politiebureau in
Noordenveld

ROKEN
ALCOHOL
DRUGS

Voorlichting alcohol +
drugs intensiever.
rookvrije generatie,
beperking drugsgebruik
en drugsoverlast
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