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NOORDENVELD

Lijst Groen
Noordenveld staat
voor openheid en
transparantie. Hier voor
u ligt de nieuwsbrief
die u informeert over
de zaken die spelen in
onze dorpen.
vlnr Pierre Baas, Henk Koekkoek, Tineke Nieboer en Harry Waals aan het werk tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017

AFVAL
Zo is er de andere manier van afval
ophalen: minder vaak de grijze
container en vaker de zak met
verpakkingsmateriaal. LGN vindt dat
bij blijvende problemen met stank
van de grijze containers, deze weer
per twee weken moeten worden
geleegd.

VERKEER
En er zijn de maatregelen om het
verkeer veiliger en fietsvriendelijker
te maken.
LGN zet zich in voor betere fiets en
wandelmogelijkheden. Te denken
aan veilige en bredere fietspaden
met een goed wegdek en aparte
wandelpaden zodat fietsers/
brommers en wandelaars/ rolstoelen
elkaar niet in de weg zitten. Wij zijn
dan ook verheugd met de aanpak bij
de bushalte Rondweg in Peize. Een
rechtstreekse fietsroute van Roden
naar Hoogkerk zonder obstakels zal
voor veel inwoners een fijn
vooruitzicht zijn tezamen met de
aanpak van de Achteromweg Peize,
het Julianaplein Roden, de Esweg
Roderesch-Nieuw Roden en de
Terheylsterweg (Nieuw RodenNietap).

LIJST GROENnov17.indd 1

GROEN NAOBERSCHAP
Groot zorgenkind blijft de omgang
van de gemeente met onze
groene omgeving. Denk aan het
onnodig kappen van bomen en
het onderhoud van straten en
plantsoenen. Het wordt tijd dat
de gemeente meer luistert naar
inwoners en samen met hen
verbetering van de woonomgeving
oppakt. Groen Naoberschap moet
beter uit de verf komen.

De Winsinghhof zijn gelukkig nog
open, maar veel activiteiten zijn
helaas verdwenen. Hopelijk lukt
het de vrijwilligers met de tijdelijke
nieuwe manager om de activiteiten
op Landgoed Mensinge weer tot
bloei te brengen. Mocht er een goed
onderbouwd verzoek zijn om meer
geld voor belangrijke activiteiten,
dan zal LGN dat welwillend
beoordelen. Op een gemeentelijke
begroting van zo’n 89 miljoen, moet
er een mogelijkheid te vinden zijn.

Wilt u reageren of wilt u
meedoen en -denken met
Lijst Groen Noordenveld in de
komende maanden richting de
gemeenteraadsverkiezingen? Wilt
u ons uitnodigen om in uw buurt of
dorp langs te komen? Of wilt u bij
een fractie overleg langs komen?
Dit zijn de verschillende
contactmogelijkheden.
Post: Dreesdestraat 24,
9301 GG Roden

MENSINGE
Dieptepunt in 2017 was de gang
van zaken bij Landgoed Mensinge
Roden. In november 2016 vroegen
de vrijwilligers en manager van het
landgoed aan de gemeente een
klein bedrag extra omdat ze door
bezuinigingen in eerdere jaren de
met de gemeente afgesproken
activiteiten niet konden uitvoeren.
De gemeente reageerde met een
onderzoek door een extern bureau,
veroordeelde het handelen van het
vrijwilligersbestuur en manager,
en heeft inmiddels veel meer extra
kosten. Bovendien zijn activiteiten
van de Landskeuken, bioscoop
en restaurant in de Winsinghhof
afgebouwd. De cuisinerie,
Havezathe Mensinge en theater

CONTACT

Verder zijn nog belangrijke
punten in de komende tijd:
-

-

-

De invulling van
leegstaande / leeg komende
schoolgebouwen in NieuwRoden, Een en Veenhuizen.
Het plan voor het gebied
Norgerduinen met mogelijk
toestemming voor
permanente bewoning van
vakantiehuizen in een deel van
het gebied.

Mail:
hkoekkoek@lijstgroennoordenveld.nl
Twitter: @lijstgn
Website:
www.lijstgroennoordenveld.nl
Facebook: www.facebook.com/
Lijstgroennoordenveld/

Al dan niet woningbouw in
buitengebied Peize en Norg
terwijl er een kleinere behoefte
aan woningen is over enkele
jaren.
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N

oordenveld heeft vele
rijksmonumenten. In 2018
verwacht “Veenhuizen”
een plaats op de UNESCO
Werelderfgoedlijst te verkrijgen. LGN is van
mening dat er extra investeringen moeten
plaatsvinden om deze unieke gebeurtenis
maximale uitstraling te geven. Structurele
investeringen die bijdragen om de bezoekers
minimaal 48 uur “vast te
houden” en in contact
te brengen met
Norg, Mensinge,
de Onlanden,
Fochteloërveen,
de molens,
hunebedden
etc. De visie van
LGN is dat er in
Noordenveld veel
is te beleven en
dat de ondernemers
en recreatieve
sector extra kunnen
profiteren van Veenhuizen op de
Werelderfgoedlijst.

Cultuur

L

GN staat voor behoud
van werkgelegenheid,
het stimuleren van
nieuwe ontwikkelingen
en faciliteren van ondernemingen die
zich in Noordenveld willen vestigen.
Door nieuwe bedrijvigheid en activiteiten
kunnen we meer inwoners en vooral
jongeren binden. Nieuwe ontwikkelingen
hebben een hoog technologie
gehalte. De HealthHub is
een basis voor nieuwe
initiatieven. De Unesco
Werelderfgoed status
van Veenhuizen helpt
meer Noordenvelders
aan een baan. Onze
groene en financieel
gezonde gemeente
gaat voorop in
duurzame woningbouw.
Dus energie neutraal. Dat
wil zeggen wonen zonder
gasaansluiting.

Economie

O

ns uitgangspunt is dat
zorg voor elke inwoner
van Noordenveld
toegankelijk is.
Het aangekondigde Zorghotel op het
terrein van de Vluchtheuvel in Norg
voorziet in een behoefte. LGN steunt
de plannen voor een zorghotel op deze
locatie. Beschermd wonen concepten
kunnen worden gerealiseerd. Voor
woonvormen voor ouderen en
jongeren moeten we ruimte
maken. Kleinschalige
ontwikkelingen die
bijdragen aan de
leefbaarheid voor
onze inwoners
in Noordenveld.
Maatschappelijke
ondersteuning en
Zorg zijn voor alle
Noordenvelders
beschikbaar en
betaalbaar!

Zorg

S

port draagt bij
aan een gezonde
leefstijl. LGN
stimuleert deelname
van jong en oud aan sportieve
activiteiten met de volgende
kernpunten. Sportverenigingen hebben
geen drempels voor deelname en
beoefening. Sport in Noordenveld
blijft betaalbaar voor iedereen.
Sportpromotie en sportstimulering
zijn voor LGN belangrijk. Het plan
Noordenveld op Fietse draagt bij aan
een beter fietsnetwerk, snellere
verbindingen en gemak
voor de gebruiker.
De bestaande
sportvoorzieningen
waaronder
zwembaden en
sportparken
blijven wij
financieel
steunen.

Sport

Kernwaarden Noordenveld

Leefbaar Groen
Duurzaam
Ondernemend
Transparant
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