Verkiezingsprogramma 2014

NOORDENVELD DOET!
Tijd voor een frisse wind in het gemeentebestuur
Dit is het tweede verkiezingsprogramma van Lijst Groen Noordenveld dat voor het eerst
deelnam aan de raadsverkiezingen in maart 2010, met als resultaat vier van de 23 raadszetels.
Goed onderbouwde duidelijke argumenten uit de praktijk van inwoners en organisaties leveren
succes op, ook in de oppositie. Door het indienen van wijzigings-, initiatiefvoorstellen en vooral
moties zijn onderwerpen aangekaart die eerder in de gemeentepolitiek van Noordenveld niet aan
bod kwamen. De redenen waarom de partij is opgericht bestaan nog steeds. Lijst Groen
Noordenveld blijft zich daarom inzetten voor:




Het versterken van de samenwerking vanuit het gemeentebestuur met inwoners,
organisaties en bedrijven. Investeren in de veerkracht van de samenleving.
Het verbeteren van het wonen en leven in onze dorpen met beperkte financiële middelen.
Het tegengaan van bouwplannen met schadelijke gevolgen voor dorpsgezichten,
landschap, gemeentefinanciën en de waarde van bestaande woningen.

Lijst Groen Noordenveld is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en kan zich volledig
richten op het gemeentelijk beleid. De belangrijkste uitgangspunten voor dit beleid zijn de te
verwachten aantallen een-, twee- en meerpersoonshuishoudens (voor het aantal en de soorten
woningen) en aantallen inwoners (voor inkomsten, scholen, ouderenzorg). De groei van het
aantal huishoudens voor Noordenveld wordt geschat op minder dan 500 tot 2021. Na 2021 is het
gedaan met de bevolkings- en huishoudensgroei en het aantal 75 plussers gaat dan zeer sterk
toenemen. Andere uitgangspunten voor het gemeentelijk beleid vormen de prachtige omgeving
en actieve verenigingen, inwoners en ondernemers. In de afgelopen raadsperiode is het Lijst
Groen Noordenveld duidelijk geworden, dat inwoners en organisaties eerder en meer betrokken
willen worden bij het maken van beleid. Dat biedt vele mogelijkheden.
Democratie en bestuur in Noordenveld vernieuwen
Aan het besturen van de gemeente moet iedere betrokken burger zijn of haar steentje kunnen
bijdragen. Democratie is meer dan één keer per vier jaar mogen stemmen. Lijst Groen
Noordenveld wil betere traditionele en nieuwe inspraakmogelijkheden (bijvoorbeeld via internet),
om de mening van de inwoners op een open en transparante manier ook na de verkiezingen in
het beleid tot uiting te kunnen laten komen. Lijst Groen Noordenveld is van mening dat de
gemeente initiatieven van inwoners, bedrijven en verenigingen moet stimuleren door die actief en
creatief in te passen binnen de geldende regels en het beleid. De mogelijkheden van
Noordenveld worden pas goed benut als de gemeente er voor de inwoners is!
Lijst Groen Noordenveld heeft als actiepunten:
- Een fonds "Noordenveld doet!" dat geld beschikbaar stelt voor inwoners die zelf zaken
ter verbetering van hun leefomgeving oppakken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het
groenbeheer, zorg voor mensen in de buurt, veiligheid of onderhoud van gebouwen.
- Meer ruimte voor burgerparticipatie, meer rekening houden met initiatieven van inwoners
en (belangen)verenigingen.
- De gemeentelijke website openstellen voor activiteiten van verenigingen en organisaties.
- Minder bureaucratie, minder regels. Onder meer de regels voor het uiterlijk van
gebouwen (welstand) zijn lang niet altijd nodig om gebouwen goed in de omgeving te
laten passen.
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Klantvriendelijke en snelle dienstverlening bij het aanvragen van een uitkering,
begeleiding naar werk, het verstrekken van vergunningen, ID-bewijzen,
schuldhulpverlening e.d.
Transparant bestuur en open communicatie. Mensen tijdig en gericht informeren.
Argeloze inwoners niet achteraf confronteren met veranderingen die problemen kunnen
opleveren. Bij besluitvorming zoveel mogelijk samenwerken met inwoners en
organisaties (participatieniveau drie, volgens de gemeentelijke nota daarover).
Spreekrecht voor inwoners in de vergaderingen van raadscommissie en gemeenteraad,
met altijd een mogelijkheid voor een tweede spreektermijn.
Politieke discussies in openbare vergaderingen, niet in achterkamertjes.
Een betere planning van de vergaderingen van de gemeenteraad. Raadsleden en
insprekers hebben dan meer tijd om zich goed voor te bereiden. De raad heeft dan ook
tijd om vaker en eerder bijeenkomsten met inwoners te organiseren over besluiten die
genomen moeten worden. De raad kan hiervoor themacommissies instellen met
fractiespecialisten en andere deskundigen.
Een open discussie tussen gemeentebestuur en inwoners voordat er besluiten over
structurele samenwerking of herindeling met andere gemeenten genomen worden.
Dergelijke samenwerking of herindeling heeft alleen zin als er kosten bespaard worden,
de dienstverlening verbetert en er op een democratische manier verantwoording wordt
afgelegd.
Een afgeslankte gemeentelijke organisatie die stuurt op hoofdlijnen. De uitvoering kan
indien mogelijk uitbesteed worden aan deskundige organisaties. De komende
decentralisatie van rijkstaken voor zorg, jeugd en sociale werkvoorziening, bieden
daartoe kansen.

Mooi Drenthe behouden en verbeteren
Behoud van de omgeving is niet alleen belangrijk voor rust, ruimte en natuur, maar levert via
landbouw, recreatie en toerisme ook inkomsten en werk op. De Onlanden en Veenhuizen zijn
daarvan goede voorbeelden. Meer mensen zullen daardoor naar winkels, zwembaden, campings
en horeca komen. Drentse kernkwaliteiten, zoals rust, ruimte, natuur, landschap,
oorspronkelijkheid, kleinschaligheid, naoberschap, menselijke maat en veiligheid wil Lijst Groen
Noordenveld behouden en verder ontwikkelen.
Dat leidt tot de volgende actiepunten.
- In overleg met alle betrokkenen werken aan het opknappen/invullen van het centrum van
Nieuw-Roden, het gat in de kern van Nietap, de Vluchtheuvel Norg en de Albertsbaan
Roden. Het overleg tussen College en projectontwikkelaars levert al jaren niets op. De
Albertsbaan is een voorbeeld van een te lang uitgesteld project en zal in 2014 echt
moeten worden aangepakt. Een open houding en creatieve ideeën zijn nodig. Lijst
Groen Noordenveld pakt in een nieuw College deze uitdagingen graag op.
- Noordenveld nog aantrekkelijker maken voor fietsers, wandelaars, en ruiters, mede door
goed onderhoud van de paden.
- Een veilige verkeersafwikkeling over bestaande wegen voor alle verkeersdeelnemers,
met name fietsers en voetgangers.
- Veiligheid vergroten, vandalisme aanpakken.
- Cultuurhistorisch belangrijke gebouwen en archeologisch/cultuurhistorisch waardevolle
gebieden in stand houden.
- Culturele activiteiten stimuleren met subsidies op basis van eenvoudige plannen.
Bijvoorbeeld musea zoals Kinderwereld en het Gevangenismuseum zijn belangrijk voor
de aantrekkingskracht van de dorpen.
- Gebieden met permanent bewoonde recreatiewoningen aantrekkelijk maken en houden
voor bewoners, recreanten en toeristen. Dat kan gerealiseerd worden via sociaal
wijkbeheer. Verloedering van de Norgerduinen wordt nu ten onrechte niet aangepakt. Er
is een oplossing nodig die recht doet aan de mensen die hier al lang wonen. Lijst Groen
Noordenveld wil een bestemmingsplan dat de mogelijkheid van permanente bewoning
vastlegt met respect voor natuur en recreatie.
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Energie besparen en milieuvriendelijk opwekken. Denk aan het mogelijk maken van
gezamenlijke inkoop van groene energie voor inwoners en het plaatsen van
zonnepanelen stimuleren.
Zwerfafval beperken en opruimen. Opruimacties van inwoners en organisaties moeten
gestimuleerd worden.

Beleid maken voor jong en oud
Veel dorpen in Noordenveld moeten rekening houden met een krimpend inwonersaantal en een
gemiddeld hogere leeftijd van de inwoners. Meer mensen zullen zorg, aangepast vervoer en
levensloopbestendige woningen nodig hebben. De krimp biedt ook kansen voor een betere
kwaliteit van leven, voor initiatieven van vrijwilligers, voor landschap, voor cultuurhistorie en voor
duurzaamheid. Sporten is belangrijk voor jong en oud. Jongeren, jonge gezinnen, mensen met
een handicap en ouderen moeten in Noordenveld met plezier kunnen wonen en leven. In de
plaatselijke samenleving horen zorg en aandacht voor elkaar een belangrijke plaats in te nemen.
Lijst Groen Noordenveld wil de mobiliteit van gehandicapten en ouderen waarborgen.
De actiepunten van Lijst Groen Noordenveld zijn:
- Inspelen op de daling van het aantal leerlingen. Vroeg overleg met alle betrokkenen is
noodzakelijk om de juiste maatregelen te kunnen nemen voor behoud van onderwijs en
leefbaarheid in de dorpen. Ook moet tijdig worden ingespeeld op toekomstige leegstand
van gebouwen om te voorkomen dat ze langdurig ongebruikt blijven.
- Samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren bij onderhoud van gebouwen en
velden.
- In overleg met ouderen en hun organisaties een toekomstgericht beleid ontwikkelen. In
de gemeentelijke beleidsvisie op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is
helaas geen gerichte aandacht voor ouderen opgenomen. De doelgroep ouderen
verdient die aandacht wel, met name de groep kwetsbare ouderen. Lijst Groen
Noordenveld wil dat preventieve ouderenzorg (beweging, voeding, sociaal contact e.d.)
meer aandacht krijgt.
- De algemene beleidsvisie WMO moet concreet gemaakt worden in beleidsagenda’s,
zodat bijvoorbeeld vrijwilligers, mantelzorgers, en aanvragers van voorzieningen weten
wat zij van de gemeente kunnen verwachten.
- Een vlotte verstrekking van noodzakelijke voorzieningen volgens de WMO via
toegankelijke locaties in de drie grote dorpen, ondersteund door duidelijke informatie.
- De eigen regierol van inwoners bij hulp en zorg ondersteunen, zodat inwoners daar waar
ze het zelf niet kunnen een aanvulling daarop krijgen.
- Mantelzorgers (familie en bekenden die vrijwillig zorg bieden) draagt Lijst Groen
Noordenveld een warm hart toe. Voor een luisterend oor en ondersteuning is het
Contactpunt Mantelzorg in onze visie onmisbaar.
- Persoonlijke hulp bij het aanvragen en geen formulierendrempels. De
Noordenveldwerkers zoeken samen met mensen thuis aan de keukentafel naar
oplossingen. De mensen in het veld moeten niet alleen voor Norg en Peize, maar voor
alle dorpen werken.
- Geen bezuiniging op vervoersvoorzieningen voor gehandicapten en ouderen.
- Beperken van de gevolgen van de bezuinigingen op huishoudelijke hulp.
- Een soepele overheveling van begeleiding, dagbesteding en verzorging vanuit de
landelijk geregelde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de door de
gemeente uitgevoerde WMO. Mensen mogen niet tussen de wal en het schip raken.
- Een aantrekkelijke en betaalbare woon- en leefomgeving voor jongeren en jonge
gezinnen.
- Meer aandacht in het beleid voor jongeren door daadwerkelijk samen met hen in de
dorpen te werken aan een plek in buurthuizen, aan sportmogelijkheden en andere
activiteiten. De gemeente kan ondernemers met initiatieven voor jongeren beter
ondersteunen en bij het verbeteren van dorpscentra moeten plekken voor jongeren
komen. Denk aan een skatebaan op de Albertsbaan of de Vrijetijdsboulevard in Roden.
- Initiatieven om dorpshuizen mogelijk te maken, inventief en creatief ondersteunen.
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Vrijwilligers ondersteuning bieden, samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Als goed
voorbeeld zien wij de Voedsel- en Kledingbank, geheel gerund door vrijwilligers. Zo zijn
er meer activiteiten van vrijwilligers waarvoor Lijst Groen Noordenveld zich hard wil
maken.

Bouwen in Noordenveld op dorpse maat
Noordenveld bestaat uit dorpen. Verstedelijking is uit den boze. Voorzieningen zoals scholen en
sportvelden dienen centraal gelegen te blijven. Gelet op de prognoses is beperkte bouw van
woningen gewenst. Het bouwen van zo’n 500 woningen tot 2021 is voldoende. Dat moet binnen
de huidige dorpsgrenzen en voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. De regio
Groningen-Assen heeft na jarenlange actie van de Vereniging Groen Noordenveld en Lijst
Groen Noordenveld veel bouwplannen in Noordenveld geschrapt. Vanwege de afboeking van
onnodige grondaankopen zijn helaas miljoenen euro’s uit de reserves van Noordenveld
verdwenen.
Lijst Groen Noordenveld is voor:
- Een eenvoudige structuurvisie zonder massale bouw, zonder aantasting van het
buitengebied en zonder nieuwe wegen.
- Bouwen op dorpse maat naar behoefte en binnen de huidige dorpsgrenzen. Er zijn de
nodige initiatieven voor woningen voor starters en senioren, bijvoorbeeld in Norg aan de
Kerkhofsdrift.
- Landschappelijke en cultuurhistorische waarden van alle dorpen en kernen dienen
bewaard te blijven. In Norg moet onder meer het open karakter van de Brinkhofweide
blijven. Tussen Roden-Zuid en Roderesch mag niet gebouwd worden. Dat gebied moet
behouden blijven als ecologische verbindingszone.
- Inhalen achterstand in huur- en koopwoningen voor de lagere inkomensklasse (jongeren
en senioren) met aandacht voor een toegankelijke omgeving. Denk aan drempelvrije
winkels, goed en veilig vervoer en voorzieningen dichtbij.
- Een hogere kwaliteit van huurwoningen (isolatie, zonne-energie, levensloopbestendig),
zonder forse huurverhogingen.
- Prioriteit geven aan duurzaam bouwen om het energie- en materiaalverbruik te beperken.
Lijst Groen Noordenveld is tegen:
- De gemeentelijke planningslijst woningbouw, die prioriteit geeft aan grote bouwplannen
zoals Roden-Zuid en Oosterveld in Norg. De bouw van de meer dan 1.600 woningen op
de lijst, waarvan ruim 700 buiten de huidige dorpsgrenzen, is zinloos. Dit leidt tot
aantasting van de omgeving van onze dorpen en grote financiële risico’s. Investeringen
in bestaande woningen, landbouw, natuur en recreatie zullen daardoor verder uitblijven.
- Het in stand houden van de verouderde structuurvisie Leek-Roden uit 2009, waarin alle
grote bouwplannen voor 3.250 woningen nog opgenomen zijn.
- Een regio Groningen-Assen die natuur, landschap en dorpsgezichten in Noordenveld
bedreigt, niet op een democratische manier verantwoording aflegt, en veel geld kost.
Economie versterken
De nadruk op industrieterreinen ligt voor onze regio in Leek, bij de snelweg A7. Noordenveld kan
deze ontwikkeling positief benutten door een ander beleid te voeren. Zo’n beleid is nodig want de
komende jaren blijven veel langdurig werklozen/werkzoekenden een beroep op de gemeente
doen.
Als actiepunten ziet Lijst Groen Noordenveld:
- Een economische impuls voor recreatie, sport, toerisme. Het gemeentebestuur staat in
woord en daad open voor haar ondernemers.
- Stimuleren van bedrijvigheid die bij de dorpen past zoals de medische sector, zorg, sport,
recreatie, techniek en handel. Als bedrijventerreinen niet aansluiten bij de behoeften van
ondernemers, moeten plannen snel worden aangepast. Denk daarbij aan de terreinen in
Roden zoals de Vrijetijdsboulevard, Haarveld en Bitseveld.
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Bestrijding langdurige werkloosheid door extra banen in veiligheid en in onderhoud van
groen en gebouwen. Dat kan via de sociale werkvoorziening en op projectbasis samen
met bedrijven. Een persoonlijke laagdrempelige ingang voor werkzoekenden en
werkgevers is noodzakelijk.
Organiseren van themamarkten voor levendige dorpen, naast of in plaats van
paardenmarkten.
Winkelvoorzieningen in de dorpen aantrekkelijk houden, voor eigen inwoners, toeristen
en mensen uit de regio. Verbeteringen moeten door de gemeente worden gestimuleerd,
bijvoorbeeld door creatief combinaties met andere voorzieningen, toerisme en
internetfuncties te bedenken. Zo verdient het idee uit de bewonersvisie Veenhuizen om
weer een supermarkt in het dorp te krijgen alle steun.
Duurzame landbouw, gecombineerd met natuurbeheer, kleinschalig toerisme en
kleinschalige recreatie.

Financiën op orde brengen
Noordenveld is een gemeente die kampt met financiële problemen, mede veroorzaakt door de
grootschalige plannen in de regio. Kleinschalige plannen werken hier beter. Financiële lasten
mogen niet worden doorgeschoven naar de toekomst. Het begrotingstekort moet in ieder geval
sterk verminderen en uiteindelijk verdwijnen.
Lijst Groen Noordenveld kiest daarom voor:
- Het afbouwen van de grote financiële risico’s van verouderde bouwplannen en
leegstaande gemeentelijke gebouwen. Deze gronden en gebouwen moeten zoveel
mogelijk verkocht worden.
- Afschaffing hondenbelasting. De regeling is verouderd en de opbrengst staat niet in
verhouding tot de uitvoeringskosten.
- Een minimale financiële bijdrage aan de regio Groningen-Assen. Voor de
werkzaamheden in de komende jaren bevat het Regiofonds voldoende financiële
middelen.
- Efficiënter werken in het gemeentehuis en bij de samenwerkingsverbanden waaraan
Noordenveld meedoet: een volledige vacaturestop, omscholing, geen gedwongen
ontslagen, een goed sociaal statuut voor de medewerkers en strenge beperking van de
inhuur van externen.
- Taken overdragen aan deskundige organisaties buiten het gemeentehuis die met een
gebudgetteerde subsidie werken.
- Alleen financiële bijdragen aan woningstichtingen wanneer zonder deze bijdragen
belangrijke projecten voor de directe woonbehoefte van mensen met een laag inkomen
niet door kunnen gaan.
- Uitvoering van nieuwe taken die de rijksoverheid aan gemeenten overdraagt zonder
overschrijding van het daarbij behorende budget.
En Lijst Groen Noordenveld is tegen:
- Structurele verhoging van gemeentelijke belastingen om tekorten op te heffen.
- Eenzijdige bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn, onderwijs. Als bezuinigingen nodig
zijn zal de gemeente vooraf overleggen met de betrokkenen over kostenbesparingen.
- Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten die moeilijk beheersbaar zijn.
12 november 2013
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