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Redactioneel 
Voorjaar en corona! Na alle harde wind en regen is de lente in het land. Dat kunnen we niet 
zeggen voor de maatschappij als geheel. Velen van ons zitten binnen of vrezen het ergste bij 
een kuchje of niesbui. 
Politiek gezien waren we in een hoge versnelling, met vele vergaderingen, informatiesessies 
en ontmoetingen, maar dat staat sinds de laatste fractievergadering van 11 maart stil, 
hoewel de fractie op 25 maart ’s avonds wel online heeft vergaderd. 
De gemeente heeft alle fracties voorzien van een online vergadermogelijkheid, mogelijk 
wordt een eerstvolgende fractievergadering op deze manier georganiseerd. 
 
Bestuur en fractie wensen jou alle sterkte de komende maanden! 

Fractienieuws 
De Duo-fractie PvdA/GL is nu twee jaar onderweg. Met twee onervaren raadsleden en drie 
met ervaring. Met twee vrouwen en drie mannen. Met twee GroenLinksers en drie PvdA’ers. 
En een PvdA wethouder. We schrijven dit, omdat het formeel klopt. Informeel kennen we 
geen onderscheid. Ieders inbreng telt, de oorspronkelijke politieke afkomst doet er niet 
meer toe en man of vrouw zijn al helemaal niet. We voelen ons één fractie en het is ook 
onze wethouder die mede waakt over het realiseren van onze doelen. Samen overigens met 
Kirsten Ipema en Jeroen Westendorp die minstens zo groen en sociaal zijn als Alex. En Henk 
Kosters werkt ons ook zeker niet tegen! 
 
Dat heeft de afgelopen twee jaren geresulteerd in vele moties en amendementen die over 
duurzaamheid of sociale rechtvaardigheid en ongelijkheid gingen. We hebben geleerd: daar 
waar onze motie ‘Je eigen varken stinkt niet’ vijf stemmen voor en 18 stemmen tegen kreeg 
twee jaar geleden en we er ook niet in zijn geslaagd het parkeren in de Herestraat ‘midden’ 
in te dammen, hebben we het afgelopen jaar de ene na de andere motie en het ene na het 
andere amendement succesvol in stemming gebracht. Of het nu kinderarmoede betrof, een 
zijlader op waterstof, extra onderzoek naar biodiversiteit in Roden Zuid, aansluiten bij de 
SDG-gemeentes (moet nog worden aangenomen, maar gaat gebeuren!), doorzetten van de 
bouw van een brengstation dat maximale afvalscheiding moet gaan faciliteren, het 
afschaffen van de verhuudersheffing voor woningbouwcorporaties, het laten opnemen van 



	

	

extra toegankelijkheidseisen voor sportaccommodaties: we halen het momenteel allemaal 
binnen. 
We merken dat we als fractie en steunfractie er steeds beter in slagen werk en bezoeken te 
verdelen, zodat iedereen evenredig wordt belast. En we merken dat de Regionale Energie 
Strategie ons gaat helpen onze duurzaamheidsplannen te verwezenlijken. Daar waar goed in 
kaart is gebracht hoeveel energie er straks duurzaam moet worden opgewekt 
(energietransitie) is het inmiddels ook duidelijk welke opgave Noordenveld in grote lijnen 
heeft. Er zijn bij met name Gemeentebelangen steeds meer raadsleden die de 
energietransitie ook belangrijk vinden, de wethouders incluis. En dat betekent dat we 
denken de komende twee jaren meer te kunnen bereiken. Op het gebied van sociale 
rechtvaardigheid en gelijkheid en op het gebied van duurzaamheid. Een groen en sociaal 
Noordenveld. Daar gaan we voor! 
 
Namens de fractie, 
Bertus Jan Epema en Tiemen Ensink 
 
	
 

Samenwerking 
Vorig jaar is een nieuwe tijdelijke werkgroep met een onderzoek of inventarisatie begonnen 
om de huidige samenwerking tussen onze beide partijen te evalueren, en wensen op de 
langere termijn te onderzoeken. 
Diverse groepen zijn of worden ondervraagd, bijvoorbeeld de fractie, de steunfractie, de 
besturen, de wethouder en een aantal externe partijen. 
Ook heeft het bestuur een enquête uitgeschreven, de response was ongeveer 39%. 
Alle gegevens worden op dit moment verzameld en geanalyseerd, we hopen spoedig op een 
resultaat dat gedeeld kan worden. 
Met een beetje geluk kunnen de resultaten van het onderzoek nog ruim voor de zomer 
gedeeld worden.  
 
Reinier Bruil 
 
Twee jaar als raadslid 
Twee jaar geleden ben ik van een niet verkiesbare positie op de lijst met voorkeursstemmen 
in de gemeenteraad gekozen. Ik wist toen nog niet dat het raadswerk zo’n invloed zou 
hebben op mijn dagelijkse leven. 
Naast raadslid ben ik nl. ook initiatiefnemer en voorzitter van het Politiek Netwerk Drenthe. 
Dit netwerk wil meer diversiteit, inclusiviteit en actief burgerschap bevorderen en meer 
jongeren en vrouwen betrekken bij de politiek. Een netwerk wat het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omarmt dit. En ik krijg hiervoor vier jaar lang 
subsidieg om bijeenkomsten te organiseren voor nieuwe vormen van de lokale democratie. 
Want als we inwoners en vooral jongeren meer bij de politiek en het democratisch proces 
(samen doen) willen betrekken, zit er maar één ding op: ‘we moeten als de bliksem op zoek 
naar nieuwe democratische vormen’. 
 
De taken van een gemeenteraadslid zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de 
volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college 
(burgemeester en wethouders samen). Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de 
gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Heel fijn dat in de duo fractie PvdA/GroenLinks 



	

	

in Noordenveld alle expertise voor deze rollen aanwezig is. Zelf voel ik mij echt een 
volksvertegenwoordiger en dat geef ik inhoud door verscheidene initiatieven: 
 
Tijdens de campagne ben ik begonnen om doppen in te zamelen voor KNGF Geleidehonden. 
Vele doppen zijn opgehaald en het is zo’n groot succes geworden dat de gemeentewerf nu 
een container heeft staan waar de inwoners en scholen hun doppen kunnen brengen. 
Ook ‘Heel Noordenveld Zoemt’ is een groot succes geworden. Samen met kinderen heb ik bij 
hun school bloemzaad gezaaid en bijenhotels geplaatst. Inmiddels is ‘Heel Noordenveld 
Zoemt’ een werkgroep geworden in samenwerking met IVN afdelingen Roden/ Norg en 
Peize. Veel inwoners zijn enthousiast en melden zich nog voor nieuwe initiatieven in hun 
wijk. Samen met de nodige hand- en spandiensten van de gemeente Noordenveld is veel 
mogelijk. 
 
Voor de duo fractie heb ik de Alliantie Kinderarmoede ondertekend. De Alliantie 
Kinderarmoede brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen 
nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. 
 
Als raadslid heb ik de cursus voor het interactieve rollenspel Democracity gevolgd. Met 
Democracity maken inmiddels ook basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 voor het eerst 
kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en 
bouwen samen een virtuele stad. Kinderen hebben namelijk niet altijd een beeld van wat de 
gemeente en de politiek doen, maar zij zijn de kiezers van de toekomst. Daarom vind ik het 
belangrijk om hen iets mee te geven over de lokale democratie. Het is fantastisch om  te zien 
met hoeveel plezier en enthousiasme de kinderen mee doen.  
 
Om kinderen te betrekken bij beleidsontwikkeling en – uitvoering ben ik het afgelopen jaar 
een proef gestart met een Raad van Kinderen. Het doel van deze Raad is om met hen in 
gesprek te gaan over een werkelijk vraagstuk dat speelt in de gemeente. De kinderen 
doorlopen een serieus onderzoekstraject en de uitkomsten hiervan vormen de basis voor 
een dialoog met besluitvormers. Daarbij is er extra aandacht voor implementatie en borging, 
om ervoor te zorgen dat de adviezen van de kinderen ook daadwerkelijk worden opgepakt. 
Dat er belang wordt gehecht aan kinderparticipatie, blijkt ook uit de aanwezigheid en 
betrokkenheid van de verschillende organisaties bij de dialoog met de Raad van Kinderen op 
5 februari jl. Bij deze bijeenkomst onder begeleiding van prinses Laurentien was de focus 
biodiversiteit. 
 
Daarnaast  zijn we ook een van de koplopers wat betreft de Sustainable Development 
Goals (SDG’s), de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
Inmiddels staat er een motie op de rol om Global Goals gemeente te worden. 
Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende en onwerkelijke tijden, maar de 
coronacrisis maakt ook de duurzame ontwikkelingsdoelen des te belangrijker. Hoe dichter 
we zijn bij het bereiken van de SDG’s, des te beter kunnen we als maatschappij een crisis 
doorstaan. Ik hoop na deze nare periode de inwoners van Noordenveld te inspireren om een 
SDG doelstelling te omarmen. Zo kunnen we met elkaar de wereld een beetje mooier 
krijgen. 
 
Het was de bedoeling dat ik ging starten met een collegereeks ‘Burgers Ontvoogd- van 
participatie naar zelfsturing”, maar i.v.m. de uitbraak van het coronavirus is deze voorlopig 
geannuleerd. 
	
Anita van der Noord 
	



	

	

	
	

Werkgroep wonen 
De werkgroep dient ter ondersteuning van de fractie PvdA/Groen Links. 
Wij houden ons voornamelijk bezig met alle facetten uit de volkshuisvesting. 

Verslag 2019. 
Een kleine greep uit de vele zaken die in onze werkgroep zijn behandeld. 
De werkgroep is dit jaar drie keer bij elkaar geweest, plus een overleg tussen de werkgroep 
en de initiatiefgroep Knarrenhof Noordenveld. 
Overleg tussen de werkgroep en wethouder Kosters over een mogelijke bouwlocatie waar 
een Knarrenhof kan worden verwezenlijkt. Er wordt dan gebouwd voor diverse groepen, 
zowel koop als huur. 
De tekorten aan huurwoningen en de lange wachttijden die nog altijd aanwezig zijn. 
Prestatieafspraken: dit wordt gevoerd tussen de sociale verhuurders Woonborg en Actium – 
gemeente en de huurdersvereniging WOON. 
Woningmarktonderzoek KAW Regionaal en een verdiepingsslag vertaald naar de gemeente 
Noordenveld. 
Mogelijke bouwlocaties in Roden. 
Woningtoewijzing Oosterveld te Norg. 

Oproep 
Begin 2019 is Tineke Veldhuis vanuit GroenLinks toegereden tot onze werkgroep Wonen, wij 
zijn hier zeer content mee. 
Op 12 februari 2020 heeft onze voorzitter afscheid genomen van onze werkgroep, reden te 
drukke werkzaamheden. 
Onze werkgroep bestaat op dit moment nog uit vier leden en wij zouden dit graag aangevuld 
willen zien met een paar belangstellenden van GroenLinks, onze voorkeur ligt bij twee 
vrouwelijke geïnteresseerden, maar ook mannen zijn natuurlijk welkom. 
U krijgt ruimschoots de tijd om zich in te werken in deze o -  zo mooie materie, schroom 
daarom niet. 
	
Namens de werkgroep Wonen, 
Klaas Been. 
 

Agenda 
 
De kalender van 2020 voor besluitvormende- en oordeelsvormende vergaderingen is ook te 
vinden op de website van de gemeente: 

• Besluitvormend 
• Oordeelsvormend 

Fractievergaderingen worden normaliter gehouden in de kantine van het gemeentehuis, 
maar de fractie beraadt zich op de mogelijkheid online vergaderingen te organiseren. Als het 
zo ver komt, volgt een uitgebreide instructie voor alle deelnemers. 
 
Route voor in het gemeentehuis: als je eenmaal binnen bent links achterin de gang in, op het 
einde rechts, dan ben je er. In principe wordt er een week voorafgaand aan de raad 
vergaderd. Neem gerust contact op met een raadslid voor vragen. 
 



	

	

Rood	en	Groen	–	Samen	Doen	
	

	
https://noordenveld.pvda.nl/    https://noordenveld.groenlinks.nl/ 

https://www.facebook.com/PvdANoordenveld/ 

https://www.facebook.com/groenlinksnoordenveld/ 


