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Gemeentebelangen verbindt 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de kiesvereniging 
Gemeentebelangen Noordenveld voor de raadsperiode 2018 – 
2022. Tot stand gekomen mede dankzij uw inbreng via social 
media en tijdens de vele gesprekken in onze ronde langs alle 26 
dorpen. Hartelijk dank daarvoor!
 
Samenwerking met de bevolking is voor ons het uitgangspunt 
bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Door intensief con-
tact met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties 
kunnen wij belangrijke ontwikkelingen tijdig signaleren en snel 
en adequaat reageren en sturen op veranderingen. 
 
Gemeentebelangen vindt het essentieel om gemakkelijk bena-
derbaar te zijn voor onze inwoners. Zoals wij de afgelopen jaren 
al hebben laten zien, is het samen optrekken van bestuurders en 
ambtenaren met inwoners en alle overige betrokken instanties 
de basis  om succesvol te opereren. Als Gemeentebelangen zijn 
wij er van overtuigd dat het begrip ‘meedoen’ in Noordenveld 
daardoor meer en meer een gezicht krijgt.
 
Onze bijna 100 (!)-jarige kiesvereniging is van oudsher diep ge-
worteld in de samenleving. Met onze lijst van nieuwe en ervaren 
kandidaten zetten wij deze traditie voort. Onze mensen spelen 
zonder uitzondering een actieve rol in de lokale gemeenschap. 
Door hun netwerk, ondernemingszin, kennis en ervaring zijn zij 
in staat om op pragmatische wijze de politieke vraagstukken in 
onze gemeente met u en alle inwoners aan te pakken en op 
te lossen. Met Gemeentebelangen kiest u voor een onderne-
mende partij die samen met u het zo noodzakelijke maatwerk 
weet te realiseren.
 
Dit programma draagt daarom als motto: 
Gemeentebelangen verbindt!
 
Het is een levend programma, want met u zijn wij van mening 
dat er altijd ruimte en flexibiliteit moet zijn om in te kunnen spe-
len op ontwikkelingen en mogelijkheden die nu nog onbekend 
zijn. 

Indien u vragen heeft over ons verkiezingsprogramma of de 
kieslijst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 
Via onze vernieuwde interactieve website www.gemeentebe-
langen.nu bieden wij u meer informatie over onze partij en het 
programma. 
 
Namens Gemeentebelangen Noordenveld,
 

 

Wim Stroetinga   Henk Kosters
Bestuursvoorzitter  Lijsttrekker

Wat is er bereikt in 2014-2018?
 
 Extra geld huishoudelijke hulp
 Ondernemersfonds ingesteld
 Nieuwe afvalcontainers 
 Vier zwembaden behouden
 Omgevingsvisie vastgesteld na vernieuwende 
 aanpak participatie
 Zonnelening 
 Inrichting Nietap en woningbouw J.P. Santeeweg
 Omniveld Norg geopend
 Opknapbeurt bedrijventerrein Roden
 Oversteek Norgervaart Huis ter Heide wordt veilig
 Health Hub Roden geopend
 Meer lokale inkoop door de gemeente
 Toeristenbelasting voor kinderen  afgeschaft
 Glasvezelinitiatieven ondersteund
 Gratis parkeren gehandhaafd
 Geen verhoging OZB, alleen trendmatige stijging
 Noordenveld is en blijft een zelfstandige gemeente
 Nieuwe Albertsbaan 
 Veilige oversteek Norgerweg VV Roden gerealiseerd
 Multifunctionele accommodatie Een gerealiseerd
 Duurzaamheidsfonds verenigingsgebouwen 
 en dorpshuizen
 Kunstgrasveld voor G-voetballers ONR komt er
 Nieuwe ‘huiskamer’ (dorpshuis) Langelo
 Grote sportevenementen in de gemeente
 Burgernet en  Whatsapp ingezet voor veiligheid
 Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Peize
 Noordenveld in Balans: inspraak over prioriteiten 
 in de begroting
 Noordenveld  fietsgemeente
 Stimuleren van gezonde leefstijl en bewegen
 Inwoners betrokken in de profielschets 
 voor de nieuwe burgemeester
 Koopzondagen uitgebreid
 Financiële positie sterk verbeterd
 Traject Norgerduinen met intensief overleg  
 met betrokkenen
 Geld voor de zorg blijft geld voor de zorg 
  Woningbouw  in Roden (o.a. Roderveld IV, Boskamp, 

Ronerborglocatie, Raadhuisstraat), Norg (Oosterveld) en 
Peize (o.a. Lange Streeken, Peize Zuid) voor verschillende 
doelgroepen uitgevoerd of in voorbereiding

 Fietstunnel Peizerwold wordt gerealiseerd
 Voordracht Veenhuizen als UNESCO werelderfgoed
 Veilige oversteek Groningerstraat gerealiseerd
 Nieuwbouwplannen scholen Veenhuizen, 
 Nietap en Roden goedgekeurd
 Realisatie gezondheidscentrum Woldzoom 
 en binnenkort start centrum Ronerborg
 Nieuwbouw Esweg Nieuw-Roden
 Opvang asielzoekers in Veenhuizen
 Pauperparadijs
 Facilitering loods Volksvermaken Roden
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Introductie
Noordenveld is een prachtige Gemeente waar het goed wonen is. Gemeen-
tebelangen Noordenveld is trots op de gemeente én trots op de zaken die 
we de afgelopen jaren, samen met de inwoners, ambtenaren, ondernemers 
en (mede)bestuurders hebben bereikt.  Ook de komende periode van 4 jaar 
zet Gemeentebelangen zich in om samen met u de Gemeente voor ieder-
een weer een stukje mooier te maken.

In dit programma zijn de uitgangspunten en beleidsvoornemens van Ge-
meentebelangen verwoord. We hebben ervoor gekozen om geen opsom-
ming te geven van álle zaken die voor Gemeentebelangen van belang zijn. 
We geven juist vooral die zaken aan die naar onze mening verandering of 
versterking behoeven en die de komende bestuursperiode in gang moeten 
worden gezet. Hieronder leest u vijf van onze speerpunten voor de komen-
de jaren.

Jeugdraad
Gemeentebelangen wil een jeugdraad instellen bestaand uit jongeren van 
12-23 jaar, met zeggenschap over o.a. voorzieningen en activiteiten voor 
de jeugd. De jeugdraad krijgt budget om de plannen te realiseren. Gedacht 
kan worden aan verblijfsruimten,  activiteiten en de inrichting van openbare 
ruimten. Op deze manier wil Gemeentebelangen jongeren actiever betrek-
ken in plannen voor de jeugd. Zij worden in staat gesteld zelf initiatieven te 
ontplooien die bijdragen aan de leefbaarheid en gezondheid van jongeren.

Dorpenfonds 
Gemeentebelangen wil de komende raadsperiode 1 miljoen euro in een 
fonds beschikbaar stellen om vanuit de gemeente bij te dragen aan initiatie-
ven vanuit de samenleving. Op die manier geven we concreet invulling aan 
participatie en burgerinitiatief. Het fonds wordt ingezet voor concrete pro-
jecten die de leefbaarheid vergroten en de verbondenheid van de samenle-
ving ten goede komen. Dit kan zijn voor de inrichting van openbare ruimte, 
specifieke activiteiten of lokale initiatieven op het gebied van gezondheid 
en welzijn. Behalve gedeeltelijke financiering vanuit het fonds, biedt de ge-
meente ook ambtelijke ondersteuning.

Gezondheidspreventie
Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl zien wij als een be-
langrijke  opgave in onze gemeente. Door voorlichting, het verbeteren van 
voorzieningen en accommodaties en het stimuleren van lokale sport- en 
gezondheidsprogramma leveren we een bijdrage aan verbetering van ge-
zondheid en geluk van onze inwoners. 

Kwaliteit van de openbare ruimte
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte gaat structureel omhoog.  
Het beheer en onderhoud willen we op een andere manier aanpakken: 
meer wijkgericht en met meer ruimte voor inbreng van de bewoners.   

Financieel
De financiële positie van de gemeente Noordenveld is de afgelopen be-
stuursperiode aanzienlijk verbeterd. Er is solide financieel beleid gevoerd, 
waardoor de schulden zijn afgenomen en het eigen vermogen is gegroeid. 
Ons uitgangspunt blijft dat er sprake is van genoeg vet op de botten, zonder 
gelden onnodig op te potten. Een evenwichtige situatie dus, met reserves 
die zijn gebaseerd op een gedegen risicoanalyse. Gemeentebelangen wil 
de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) niet 
onnodig verhogen. Alleen trendmatige aanpassingen worden doorgevoerd.

Onze plannen

  Instellen van een jeugdraad met budget en 
zeggenschap over voorzieningen en activitei-
ten voor de jeugd

  Een dorpenfonds van € 1 miljoen voor cofinan-
ciering van  initiatieven uit de samenleving

  Inzetten op gezondheidspreventie: 
meer bewegen en een gezonde leefstijl 

 voor jong en oud
 Gedegen financieel beleid
 Hoger onderhoudsniveau openbare ruimte
  Concrete en ambitieuze plannen voor energie 

en klimaat om de doelstelling ‘Klimaatneutraal 
in 2040’ waar te maken

 Behoud van een politiebureau in Noordenveld
 OZB stijgt niet meer dan trendmatig
  Gemeentelijke organisatie nog meer als 

dienstverlener voor inwoners en organisaties
 Afschaffen van de hondenbelasting
  Inrichting en onderhoud van openbare ruimte 

op wijk- en dorpsniveau organiseren,  
dicht bij en samen met de inwoners

 Verbeteren van verkeersveiligheid
 Bouwen naar behoefte
 Geld voor de zorg blijft geld voor de zorg
  Snel internet overal in onze gemeente 

mogelijk maken
 Bundelen van culturele activiteiten
 Iedereen doet mee
 Kwaliteitsslag recreatieparken
 Gratis parkeren 

Lees verder in ons programma voor meer in-
formatie over deze en andere plannen voor de 
komende 4 jaar
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Meer inzet op preventie 
•	 	Sport	en	bewegen	stimuleren,	o.a.	door	Beweegdorp	

Norg, Peize in beweging en faciliteren soortgelijke initia-
tieven in Roden en andere dorpen;

•	 	Aandacht	voor	bewegen	en	gezonde	voeding	op	school	
(schoolgym, schoolzwemmen en schoolfruit);

•		 	Gemeentebelangen	pleit	ervoor	dat	de	voorzieningen	
voor de eerstelijnsgezondheidszorg in de hoofdkernen 
Peize, Roden en Norg in voldoende mate aanwezig zijn 
en blijven;

•		 	De	keukentafelgesprekken	worden	uitgebreid	en	hier-
voor wordt meer capaciteit vrijgemaakt. Het betreft een 
structurele voorziening waarbij dezelfde medewerker 
contact houdt met de een zorgvrager;

•		 	Tezamen	met	betrokken	instellingen	en	instanties	willen	
wij de voorlichting t.a.v. alcohol en drugs intensiever en 
meer frequent vormgeven;

•	 Stimuleren	rookvrije	generatie	in	heel	Noordenveld;
•	 Inzet	op	beperking	drugsgebruik	en	-overlast;
•		 	Faciliteren	van	langer	thuiswonen	voor	ouderen	en	het	

tegengaan van eenzaamheid.
 
Politiebureau in Noordenveld moet blijven 
Wij vinden het van wezenlijk belang dat inwoners in hun ei-
gen gemeente naar het politiebureau kunnen gaan. Voor het 
vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel is een 
eigen politiepost belangrijk.
 
Vrijwilligers en mantelzorgers optimaal 
ondersteunen en faciliteren 
Vrijwilligers en mantelzorgers vormen de ruggengraat van 
de samenleving. De gemeente ondersteunt het vrijwilligers-
werk en de mantelzorgers en faciliteert waar mogelijk. Samen 
met het Steunpunt Vrijwilligers en diverse verenigingen en or-
ganisaties wordt dit optimaal ingevuld. 
 
Vast en langdurig vrijwilligerswerk is niet voor iedereen moge-
lijk, bijvoorbeeld in combinatie met werk of zorgtaken. Door 
structurele ondersteuning kan vrijwilligerswerk deels project-
matig worden ingericht en wordt zo toegankelijk voor een 
grotere doelgroep.
 
Bundelen van culturele activiteiten 
•		Het	culturele	aanbod	in	onze	gemeente	zoveel	mogelijk	

bundelen. Een voorbeeld hiervan kan het aanbod van 
culturele activiteiten rondom de Brink in Roden zijn. 
Mensinge, het Scheepstrakabinet en Kinderwereld kun-
nen bijvoorbeeld gaan samenwerken en elkaar zodoende 
versterken;

•		Het	culturele	aanbod	in	Veenhuizen	moet	meer	worden	
verbonden met Norg, als trekker van toeristen. De Unesco 
werelderfgoedstatus blijven wij steunen;

•			Meertmaond	is	streektaolmaond.	 
De gemeente faciliteert hierin.

 
Geld voor de zorg blijft geld voor de zorg
•		 	De	financiële	middelen	bestemd	voor	de	gemeentelijke	

taken op het gebied van gezondheid worden hiervoor 
geoormerkt;

•		 	Budgetten	gezondheid	deels	ten	goede	te	laten	komen	
aan gezondheidspreventie, om de zorg op lange termijn 
betaalbaar te houden; 

•	 	Waar	nodig	en	mogelijk	worden	eigen	bijdragen	van	
inwoners voor dagbesteding en huishoudelijke hulp 
verlaagd. Eigen bijdragen naar draagkracht.

Op deze wijze proberen wij het goede beleid van de afgelo-
pen jaren door te zetten en te verbeteren.
 
Verbeteren sportaccommodaties
We zien sport en bewegen als belangrijk instrument voor 
de verbetering van de gezondheid en welzijn van onze in-
woners. Sportverenigingen hebben een belangrijke sociale 
functie. We willen de kwaliteit van sportaccommodaties ge-
faseerd verhogen door o.a. verenigingen die dat willen te 
ondersteunen bij de aanleg van veilig kunstgras met 50% 
gemeentelijke financiering. Hiermee kan ook de bezettings-
graad van de accommodaties worden verhoogd. 
 
Iedereen telt mee 
Gemeentebelangen hecht sterk aan een samenleving waar-
in ruimte bestaat voor een ieder, ongeacht zijn of haar af-
komst, religie, achtergrond, fysieke of geestelijke gesteld-
heid. 
•	 Iedereen	doet	mee:	actief	beleid	voor	toegankelijkheid	
 werkgelegenheid voor mensen met een (arbeids)
 handicap;
•		 	Bestaande	ruimhartige	minimaregelingen	handhaven,	
 zorgen voor maatwerk en bijdragen naar draagkracht.

Wij zeggen: ”Geld voor de zorg blijft 
geld voor de zorg”. Daarbij willen we  
meer inzetten op preventie. We zien 
preventie als het belangrijkste handvat 
voor verbetering van gezondheid en 
welzijn van onze inwoners.  Uiteinde-
lijk draagt preventie bij aan betaalbaar-
heid van de zorg. 

Door specifieke plannen per doel-
groep werken we aan verbeteringen 
in  gezondheid en welzijn. Hoe zorgen 
we ervoor dat oudere inwoners zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen? Hoe realiseren we dat jonge-
ren fit blijven en actief meedoen in de 
samenleving? 

Ook cultuur is van belang voor ons 
welzijn en geluk. Wij vinden dat cul-
turele activiteiten zo breed mogelijk 
toegankelijk moeten zijn. Wij zien 
kansen in het bundelen van culturele 
activiteiten. Ook hierin zoeken we
de verbinding. 
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Meer verbinding tussen gemeente en bewoners
•	 	Naast	het	genoemde	dorpenfonds	wordt	ruimte	gecre-

eerd voor burgerbegrotingen op het gebied van Beheer 
Openbare Ruimte. Dit betekent dat bewoners meebe-
slissen over de wijze waarop middelen voor onderhoud 
en beheer worden ingezet en dit zelf ook mede organi-
seren, in wijken en dorpen waar dit door de bewoners 
wordt gedragen en duurzaam kan blijven vormgegeven;

•		 	Met	een	wijkgerichte	aanpak	vanuit	Norg,	Roden	en	Pei-
ze voor beheer van de openbare ruimte en het sociaal 
domein verbeteren we de verbinding tussen gemeente 
en inwoner op dit vlak. Vanuit de drie hoofdkernen 
wordt wijkgericht gewerkt met vaste aanspreekpunten; 

•		 	Voor	Norg,	Roden,	Peize	en	Nieuw-Roden	maar	ook	
voor de kleinere kernen komen dorpsplannen voor de 
lange termijn. Op initiatief van of in overleg met wijk- en 
dorpsbelangenverenigingen. 

Inwoners worden gestimuleerd initiatieven te ontplooien 
voor verbetering van hun eigen woonomgeving, zodat 
Noordenveld nóg mooier wordt. 
 
Kwaliteit openbare ruimten (wegen, centra,  
kerkhoven, pleinen) verhogen 
Het beheer van de openbare ruimten in dorpen, centra en 
kerkhoven verbeteren door extra, beter en vaker onderhoud 
van straten, pleinen, groen en bomen. 
We constateren dat er vooruitgang wordt geboekt op het 
beheer van de openbare ruimte en meer structureel geld 
beschikbaar is gesteld. Deze lijn willen we verder doorzet-
ten.
 
Uitvoeringsplan voor Norgerduinen en andere 
recreatieparken opstellen en uitvoeren 
•		 	De	visie	Norgerduinen	uitwerken	tot	concreet	uitvoe-

ringsplan om te komen tot een duurzame oplossing voor 
dit gebied;

•		 	Recreatieparken	in	Noordenveld	in	samenspraak	met	de	
eigenaren/gebruikers aanpakken in relatie tot het project 
‘Vitale Vakantieparken’. 

 

Verkeersveiligheid verbeteren
•		 Veilige	trajecten	scholieren	naar	Groningen	en	Assen
•		 Eenduidige	verkeersregels	en	veiligheidsmaatregelen	
 voor de gehele  gemeente; 
•		 	Knelpuntenregister	openen	voor	inwoners,	zodat	in	

samenspraak kan worden gekeken of en hoe de situatie 
kan worden verbeterd;

•			Verbetering	gevaarlijke	bermen.

De kans op ongelukken in deze gemeente moet zoveel 
mogelijk worden gereduceerd. 
 
Gasopslag Norg/Langelo: veiligheid voorop
•		 	Gasopslag	Norg/Langelo	wordt	ingezet	voor	leverings-

zekerheid; 
•		 	Opname	(effect)gebied	van	gasopslag	in	het	schadepro-

tocol voor het Groningengasveld. De regelingen voor 
Groningen gelden ook hier;

•		 Duidelijke	communicatie	over	zaken	als	schade	
 en overlast. 
 
Flexibiliteit in Ruimtelijke ordening 
•			 	Woningbouwprocedures	versimpelen	zodat	locaties	snel	

kunnen worden ontwikkeld;
•		 	Ruimte	bieden	voor	herbestemming	leegstaand	vast-

goed (o.a. winkelpanden, agrarische bedrijven). Focus 
op de ruimtelijke kwaliteit (maatwerk boven algemene 
regels);

•		 	Bouwen	naar	behoefte	met	behoud	van	groene	longen.	
Om het voorzieningenniveau in de verschillende kernen 
op termijn te kunnen  handhaven is de in gang gezette 
woningbouw als Oosterveld en Peize Zuid nodig. 

•		 	Kwaliteit	en	duurzaamheid	als	uitgangspunt	voor	ont-
wikkelingen

 
Financiële middelen Norg inzetten voor voormalige 
gemeente Norg 
Het resterende bedrag van 1,2 miljoen euro vanuit het oude 
budget volkshuisvesting van de voormalige gemeente Norg, 
wordt besteed in voormalige gemeente Norg. De middelen 
worden besteed in lijn met de op te stellen dorpsvisie voor 
Norg en omliggende kernen, in nauw overleg met inwoners 
en ondernemers.
 

Gemeentebelangen vindt een goed 
woon- en werkklimaat voor alle inwo-
ners van de gemeente noodzakelijk. 
Wij richten ons vooral op de leefbaar-
heid, goed onderhoud van wegen, 
straten, pleinen en de veiligheid van 
de 26 dorpen in Noordenveld. 
 

Belangrijk onderdeel van onze plan-
nen voor de leefomgeving is om op dit 
vlak meer verbinding te leggen tussen 
gemeente en inwoners. Het dorpen-
fonds van 1 miljoen euro is hiervan 
een voorbeeld. De aanpak wordt meer 
wijk- en dorpsgericht en er komt  

meer ruimte voor bewoners om mee 
te beslissen over en mee te werken 
aan inrichting en onderhoud van de 
openbare ruimte.
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Verduurzamen particuliere woningen
Er zijn veel subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van 
particuliere woningen, die niet optimaal benut worden. De ge-
meente moet hierin ondersteunen. Dit geldt ook voor de pro-
motie van (gemeentelijke) zonneleningen.
 
Het is voor veel mensen moeilijk voor te stellen wat energie-
neutraal voor een woning c.q. wijk betekent. Op buurtniveau 
zijn er meer mogelijkheden om energieneutraal te realiseren 
(bijvoorbeeld het delen van zonnepanelen, slimme netwerken, 
gedeelde laadpalen) dan  bij een individuele aanpak. Wij willen 
pilots starten voor een energieneutrale wijk en per wijk duur-
zaamheidsmaatregelen in kaart brengen en uitvoeren.
 
Versneld verduurzamen van gemeentelijk wagenpark
Wagenpark vervangen door volledig duurzame vervoersmid-
delen (zoals elektrische auto, waterstofauto of elektrische fiets) 
vóór 2022. Hiervoor vervangingsbudgetten benutten. De ge-
meente geeft hiermee het goede voorbeeld.
 
Voor het woon-werkverkeer van medewerkers van de Gemeen-
te Noordenveld wordt het gebruik van duurzame vervoersmid-
delen gestimuleerd.
 
Verduurzaming sociale huurwoningen
De gemeente moet woningcorporaties houden aan gemaakte 
afspraken over verduurzaming van hun woningen, en hen ook 
ondersteunen bij de realisatie hiervan.
 
Nieuwbouw gasloos en duurzaam verkaveld 
In randvoorwaarden voor nieuwbouwprojecten wordt opgeno-
men dat woningen zonder gasaansluitingen worden gemaakt. 
Bij de verkaveling wordt rekening gehouden met energie en kli-
maat. 
 
Als we in 2040 klimaatneutraal willen zijn dan moeten we nu 
voor duurzame vormen van energieopwekking  kiezen!
 
Meer grondstof uit afval  
Er zijn grote stappen gezet in verduurzaming van het afvalstof-
fenbeleid in de Gemeente Noordenveld. Maar: nog niet ieder-
een weet wat in welke bak moet. Bovendien is er een hardnek-
kig idee dat het afvalscheiden geen/weinig zin heeft. Bovendien 
heeft niet iedereen ruimte bij huis om optimaal afval te scheiden.

•	 	Informatie	en	meer	aandacht	voor	bewustwording	van	nut	
en noodzaak afvalscheiding (wat levert het op, nu en in de 
toekomst), onder andere door voorlichting op scholen en 
verenigingen;

•		 	Afval	scheiden	nog	makkelijker	maken	(bak	voor	PMD	afval,	
mogelijk ondergronds inzamelen waar nodig); 

•		 	Meer	ruimte	bieden	voor	gratis	brengen	groen-	en	snoeiaf-
val;

•	 Afvalscheiding	voor	scholen,	sportverenigingen,	
 en bedrijven
•		 	Er	wordt	niet	gekozen	voor	verrekening	van	huisvuilverwer-

king per kilo: geen DIFTAR
 
Openbare verlichting 
Versneld uitvoeren van resterende vervanging van de openbare 
verlichting door LED. 
 
Versneld verduurzamen van gemeentelijke gebouwen
Eigen gebouwen als gemeentehuis, sporthallen, scholen  zo 
snel mogelijk energieneutraal maken. Hoe eerder er op de ener-
gierekening wordt bespaard, hoe meer het oplevert. Uitgangs-
punt daarbij is verstandig en toekomstgericht investeren. De ge-
meente geeft hiermee het goede voorbeeld.
 
Woon-werk verkeer Op Fietse 
Goede voorzieningen (fietssnelweg, oplaadpunten) voor fietsers 
naar met name stad Groningen. De Gemeente Noordenveld is 
de afgelopen jaren heel actief geweest met het beleid ‘op fietse’, 
vooral op het gebied van sport en recreatie. Laat dit ook van toe-
passing  zijn op woon-werkverkeer. Door het optimaliseren van 
fietsroutes worden inwoners gestimuleerd meer te gaan fietsen 
naar het werk. Duurzaam en gezond!
 

Conform de Omgevingsvisie 2030 van 
de Gemeente Noordenveld, streven 
wij ernaar om in 2040 een klimaat-
neutrale gemeente te zijn.  Dat is een 
forse opgave. Tegelijk gaan ontwik-
kelingen in de wereld van duurzaam-
heid razendsnel. Wij kiezen dan ook 
voor een realistische en pragmatische 

energietransitie, maar met hoge am-
bities. De gemeente heeft hierin een 
voortrekkende en stimulerende rol.
 
Hiervoor werken wij graag per wijk en 
per dorp aan het reduceren van kli-
maateffecten. Het gaat daarbij om een 
betaalbare energietransitie, waardoor 

we zoveel mogelijk toewerken naar 
het terugdringen van afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen. Als het gaat 
om zonneparken en kleine windmo-
lens zijn draagvlak onder  inwoners en 
inpassing in het landschap bepalende 
randvoorwaarden. 
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Dienstverlening voor inwoners en 
bedrijven sneller, beter en veiliger
•	 	Dienstverlening	van	organisatie	sneller	en	beter.	Gemeente	

richt zich meer op meedenken, faciliteren en ondersteunen 
van inwoners en ondernemers. De houding is hierbij: “ja, 
tenzij…”;

•	 	De	gemeente	zet	naast	de	fysieke	toegankelijkheid	in	op	een	
zeer publieksvriendelijke digitale omgeving;

•	 	De	digitale	omgeving	wordt	beter	beveiligd	en	voldoet	aan	
alle landelijke wet- en regelgeving inzake privacy.

 
Ondanks positieve ontwikkelingen op dit vlak bereiken  ons nog 
te veel klachten over trage afhandeling en reacties vanuit de ge-
meente. Wij vinden dat de gemeente er is voor de inwoners. De 
houding vanuit de gemeente moet vooral zijn hoe zij de inwo-
ner of het bedrijf kan helpen om zaken te realiseren. Door toe-
nemende dreiging van sociale onveiligheid, moet de gemeente 
alles in het werk stellen om inwoners hun privacy te kunnen 
waarborgen. 
 
Behoud en uitbreiding werkgelegenheid
•	 	Meer	verbinding	met	toeristische	sector	als	aanjager	van	

werkgelegenheid ook voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Focus op uniek landschap, Op Fietse,  
Veenhuizen en Kop van Drenthe;                

•	 Faciliteren		en	doorontwikkelen	Healthhub	Roden;
•	 Behoud	gevangenissen	in	Veenhuizen;
•	 Meer	PR	vanuit	gemeente	voor	ruimte	bedrijfsvestigingen.
 
Werk betekent meer dan alleen inkomen. Werk betekent dat 
mensen meedoen in de samenleving en bevordert welvaart en 
welzijn in de gemeente.  
 
Verbinding en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Verbinding leggen onderwijs en arbeidsmarkt met als focus aan-
sluiting lager- en middelbaar beroeps (bijvoorbeeld techniek). 
De Health Hub en sector Toerisme/Recreatie kunnen hierin 
een voorname rol spelen. Op deze wijze kunnen inwoners een 
eventuele afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. 
 
Ondernemers ervaren nu vaak te weinig aansluiting van on-
derwijs en de eisen die het bedrijfsleven stelt aan toekomstige 
werknemers. De gemeente kan hierin een rol spelen door over-
heid, bedrijfsleven en kennisinstellingen met elkaar te verbinden. 

Sterkere verbinding Stad Groningen en Assen
Verbinding leggen met de stad Groningen en Assen op het ge-
bied van wonen, infrastructuur, winkelaanbod en toerisme. Door 
samen te werken kan aan inwoners, bedrijven en bezoekers van 
onze gemeente meer geboden worden, wat de aantrekkelijk-
heid van de leefomgeving verhoogt.
 
Snel internet voor iedereen 
Snel internet beschikbaar voor iedereen die dat wil. De gemeen-
te faciliteert, kijkt naar mogelijke combinaties met aanleg en ver-
vanging van ondergrondse infrastructuur en hier (deel)financiert 
van maken.
Digitale verbinding zal steeds belangrijker worden in de huidige 
samenleving binnen alle gebieden (denk aan landbouw, zorg, 
etc.)
 
Doorontwikkeling verduurzaming Landbouw 
Doorontwikkeling met focus op kwaliteitsverbetering en ver-
duurzaming in combinatie met natuurbeheer. Het economisch, 
ecologisch en sociaal verduurzamen van de landbouw en voed-
selproductie is nodig.
 
Gratis parkeren in Noordenveld blijft! 
Parkeren blijft gratis in de hele gemeente. Gratis parkeren stimu-
leert inwoners en bezoekers om hun inkopen in Noordenveld 
te doen. Deze unieke waarde behouden we voor de gemeente.
 
Versterking inzet lokale ondernemers 
In inkoopbeleid van de gemeente sterker de nadruk leggen op 
inzet lokale ondernemingen en werknemers, voor zover de 
aanbestedingswetgeving dit toelaat. 
 
Dit versterkt nog verder de lokale bestedingen, 
wat goed is voor onze bedrijven en inwoners.
 

Ondernemerschap is een van de 
kernwaarden van onze kiesvereniging. 
Het gaat daarbij om ondernemend zijn 
in de zin van houding en gedrag in de 
volle breedte: kansen zien en benut-
ten. 

Dit geldt niet alleen voor bedrijven, 
maar ook voor bestuurders en de 
ambtelijke organisatie. 
Wij willen volop ruimte bieden aan 
ondernemerschap. Werkgelegenheid 
is hierin de belangrijkste pijler. 

Werk is zorgt immers voor welvaart en 
welzijn. De rol van de gemeente is om 
ondernemerschap te faciliteren en de 
verbinding tussen bedrijfsleven, over-
heid en onderwijs te versterken.
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Waarom Gemeentebelangen?
 
		Gemeentebelangen is een onafhankelijke lokale partij. Wij 

zijn niet gebonden aan landelijke partijen en maken onze 
keuzes op basis van uw belangen als inwoner van de Ge-
meente Noordenveld

		Wij staan midden in de samenleving van Noordenveld. 
We zijn actief in de gemeente, kritisch en staan dicht bij de 
inwoners

		Wij voeren een gedegen financieel beleid, met reserves die 
zijn gebaseerd op werkelijke risico’s (niet oppotten)

  Ons programma is helder en concreet, 
 met veel ruimte voor uw inbreng
  Gemeentebelangen kiest voor samenwerking en verbinding 
  Plaatselijke problemen moet je plaatselijk oplossen 
 door plaatselijk bekende mensen
  Zorg gaat ons nauw aan het hart
  Noordenveld is en blijft zelfstandig
  50 kundige en bekende kandidaten
  Al bijna 100 jaar een betrouwbare partner
  Wij staan voor alle 26 dorpen
 
Vragen naar aanleiding van dit programma? Praat mee!
 
Website:  
www.gemeentebelangen.nu 

E-mail:   
info@gemeentebelangen.nu
 
Twitter:   
@GBNoordenveld
 
Facebook:
facebook.com/GemeentebelangenNoordenveld 
 
Instagram:    
GBNoordenveld

Telefoon secretariaat: 
050 - 5029 130
06-30 31 06 00 
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Niet vergeten:

21 maart 2018
de Gemeenteraads-

verkiezingen

Henk Kosters,
Peize

Jos Darwinkel, 
Roden

Kirsten Ipema, 
Langelo

Hendrik Smeenge, 
Lieveren

Rikus Koopman, 
Norg

Jeroen Kruims, 
Roderwolde

Jan ten Hoor, 
Peize

Ryanne Meijer-Steendam, 
Roden

Richard Veurman, 
Peize

Jarco Westerhof, 
Peize

Bekend als gewoon, gewoon bekend!


