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Redactioneel 
Na een heel jaar geen nieuwsbrief vonden wij het hard nodig de leden van GroenLinks en de 
PvdA op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen, en dat zijn er veel. Vandaar ook een 
uitgebreide nieuwsbrief, met de belofte in het volgende jaar jullie vaker nieuws toe te 
sturen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld wat wijzigingen in de samenstelling van de werkgroepen, en de 
fractie blikt met een uitgebreid verhaal terug op de afgelopen maanden. Genoeg leesvoer 
voor deze koude en korte dagen. 

Van de besturen 
Op de PvdA ledenvergadering d.d. 18 november is Anne Doornbos gekozen in het bestuur. 
Hij kon er zelf niet bij zijn, dus is hij bij acclamatie gekozen. Het bestuur van de PvdA is daar 
zeer blij mee. Nieuwe bestuursleden worden gezocht en benaderd. Tot nu toe heeft dat 
verder nog niets opgeleverd.  
De vergadering heeft het Werkplan en de Begroting voor 2020 vastgesteld. Deze moest vóór 
1 december naar Amsterdam gezonden worden, hetgeen inmiddels is gebeurd. De 
gewijzigde systematiek van de afdracht van het Partijbureau heeft wel tot gevolg dat de 
begroting jaarlijks een enigszins onzeker karakter heeft gekregen en dat de voorgenomen 
activiteiten van de afdeling daardoor eveneens (deels) voorwaardelijk zijn. Gezien het 
beperkte eigen vermogen van de afdeling zal de afdeling zonder de bijdrage van het 
Partijbureau niet in staat zijn de voorgenomen activiteiten in zijn geheel te ondernemen.  
 
De fractievoorzitter van de PvdA heeft een aantal onderwerpen genoemd die in de voorbije 
periode aan de orde zijn geweest en wat daarbij de belangrijkste overwegingen waren. Zie 
ook verder in deze nieuwsbrief en op onze website. 
Het tweede deel van de ledenvergadering was gezamenlijk met GroenLinks. In dit deel werd 
het onderzoeksplan op samenwerking PvdA/Groen Links in Noordenveld gepresenteerd. Er 
werd een toelichting gegeven op het voorgenomen plan en werkwijze. Een adviesteam 
bestaande uit Otto Huisman, Dirk Postma, Anne Doornbos en Machiel Huizinga gaat werken 
aan een onderzoek met de volgende stappen: Consulteren (van binnen naar buiten), 
Analyseren, Adviseren en Besluiten. In een afgesproken tijdpad zullen tussen november 



	

	

2019 en maart 2020 de verschillende stappen worden doorlopen. Uiteindelijk zullen de 
leden beslissen. Ter bevestiging van deze plannen wordt aansluitend op de presentatie een 
overeenkomst door beide besturen ondertekend.  
Janneke Ulrich, Dick Bruin 

Fractienieuws 
Samenwerking	
Door andere fracties in de raad wordt ons 
nogal eens gevraagd hoe de samenwerking 
bevalt. Het is immers een nieuw fenomeen 
in onze gemeente. Wij antwoorden dan 
met een lach en de duim omhoog: 
“Progressieve inwoners die positieve 
politiek voeren, met oog voor de toekomst 
en volgende generaties, vinden elkaar 
altijd!” 
Op 18 november is tijdens de ALV van onze afdelingen besloten te onderzoeken of en welke 
vorm de samenwerking moet krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Onze 
fractie werkt van harte mee aan dit onderzoek. Ons doel is immers om in 2022 een 
uitstekende uitslag neer te zetten zodat we nog meer invloed kunnen hebben op het beleid.   
Waar	we	als	fractie	aan	hechten	is	dat	we	zo	veel	mogelijk	progressieve	
Noordenvelders	bij	ons	werk	betrekken.	Daarom	nodigen	wij	alle	lezers	van	deze	
nieuwsbrief	uit	onze	fractievergadering	eens	te	bezoeken.	Via	de	gemeentelijke	
website	kun	je	zien	wanneer	er	een	vergadering	plaatsvindt	en	welke	onderwerpen	
er	spelen.		

Woensdag 4 december nam Lambert Sijens afscheid als 
plaatsvervangend commissielid. Hierbij willen we Lambert bedanken 
voor zijn bijdrage in de afgelopen periode. Hopelijk blijf je ons volgen 
Lambert, en de deur staat altijd open!! 
	
	
	
	
	

Profilering	
De DUO fractie staat voor rood en groen, sociaal en duurzaam.  We laten dit geluid in de 
raad horen maar organiseren ook andere activiteiten om ons te profileren. We merken dat 
we steeds meer steun krijgen voor onze speerpunten. Da’s een mooie constatering, maar dit 
kan nog beter. Wat hebben we gedaan? 

• Op 19 september hebben we een bijeenkomst georganiseerd over 
de SDG (Sustainable Development Goals). Wij willen het VN 
manifest graag het fundament laten zijn van het gemeentelijk 
beleid. Binnenkort zullen we een motie indienen om dit te 
realiseren. We zoeken hiervoor steun bij andere partijen. 



	

	

• Er is samen met CU en CDA een motie in voorbereiding met als doel extra aandacht 
voor het tegengaan van (kinder)armoede. Onder 
andere door het ondertekenen van de kinderaliantie 
en maatregelen om samen met andere organisaties 
de doelgroep nog beter in beeld te krijgen en te 
ondersteunen. Simpel en snel moet hierbij het credo 
zijn. Overigens, namens de DUO fractie heeft Anita 
in juni de Alliantie Kinderarmoede ondertekend 

• In de centrumontwikkeling hebben we ons sterk gemaakt voor een autovrije 
Heerestraat. En gepleit voor een raadpleging waarbij aan de inwoners een aantal 
keuzes worden voorgelegd. Wij denken namelijk dat inwoners meer ruimte voor 
voetgangers en fietsers in het centrum willen. Een enquete bevestigt deze gedachte.  
Ondanks uitgesproken steun van het college, heeft ons initiatief het niet gehaald. 
We hebben dus tegen de plannen gestemd. Parkeren en nog eens parkeren wordt 

door de zakenkring als noodzakelijk gezien om teruglopende 
omzetten tegen te gaan. En andere fracties nemen dit over.  
Naast het feit dat dit verband niet kan worden aangetoond, 
hebben wij gewezen op de tunnelvisie als het om parkeren gaat. 
We leggen parkeerplaatsen aan voor slechts een paar pieken 
per week en per jaar. En staan niet open voor maatregelen om 
bestaande parkeerplaatsen beter te benutten.  

• De regionale energie strategie (RES) regelt wat we landelijk moeten bijdragen aan de 
opwek van duurzame energie. Maar ook hoe we dat gaan doen (windmolens, 
zonnepanelen, bio-massa, waterstof etc.) en waar. Onze DUO fractie is mede 
indiener van een motie die is aangenomen. Hierin stellen wij kaders v.w.b. de 
participatie en het doel om inwoners zelf mee te laten delen in de opbrengsten. Een 
mooi resultaat! Binnenkort wordt het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
behandeld in de raad. Wij zullen erop toezien dat onze ideeën zijn verwerkt in het 
programma. 

• In juni hebben we ingestemd met de uitbreiding van het aantal afvalstromen. 
Afvalscheiding is voor ons natuurlijk een van de speerpunten. Een van doelen is de 
VANG doelstelling: per 2020 100 kg restafval per inwoner, een halvering t.o.v. drie 
jaar geleden. Om dit te bereiken en om stappen te zetten naar een circulaire 
economie, hebben we een nieuwe gemeentewerf en brengstation nodig. We willen 
dat dit er zo snel mogelijk komt!! Mede door onze opstelling en argumenten tijdens 
een besloten vergadering, zal het onderwerp 
binnenkort toch worden behandeld. Een 
meerderheid ging mee in ons standpunt dat de 
voorstellen voldoende zijn onderbouwd om 
een besluit te nemen over de locatie. En daar 
zijn we blij mee. 

• Wij willen graag dat Noordenvelders de fiets of het OV nemen. Met onze steun zijn 
de plannen en ontwerp voor de nieuwe HOV centrumhalte en - lijn geaccordeerd. 
Ondanks stevige tegenstand. Naast electrische bussen krijgen we nu een 
centrumhalte die faciliteert, het centrum verfraait, verkeersveilig en 
toekomstbestendig is. Wij feliciteren onze wethouder Alex met dit resultaat, maar 
vooral de wijze waarop het tot stand is gekomen.  



	

	

• Anita timmert flink aan de weg in haar contacten met ministeries en het koninklijk 
huis. Zo is zij op 16 december te gast op de netwerkbijeenkomst “Vrouwen in 
politiek en bestuur”. Zie de website voor informatie. En in het voorjaar van 2020 
komt prinses Laurentien naar Roden, vooral door de inzet van Anita. 

Overige raadsvoorstellen 
• Cultuur: we hebben ingestemd met de doorontwikkeling van Mensinge. Onder 

leiding van onze wethouder is de rust rond Mensinge teruggekeerd en is het dossier 
financieel onder controle. Nu de organisatie er staat, zijn wij de mening toegedaan 
dat Mensinge zich planmatig moet kunnen doorontwikkelen zodat het ook in de 
toekomst bestaansrecht heeft. Wij stellen hier graag extra geld voor beschikbaar en 
hebben vertrouwen in de plannen. 

• Woningbouw: in Norg en Peize wordt gebouwd of zijn locaties in ontwikkeling die 
bijdragen aan onze behoefte. We bouwen immers naar behoefte. Een onderzoek 
hiernaar wordt binnenkort afgerond en gepresenteerd. Wij zijn van mening dat er 
woningen moeten worden gebouwd voor elke beurs. Dus ook voor mensen die nu 
geen woning kunnen kopen of te veel verdienen voor een sociale huurwoning. 
Roden heeft ruimtelijk een probleem voor de aantallen woningen die moeten 
worden gebouwd. We hebben ingestemd met het voorstel om het terrein tegenover 
de vrijetijdsboulevard te bestemmen voor woningbouw. Wat ons betreft een mooie 
eerste stap om in de behoefte te voorzien. Verder hebben we ingestemd in het 
onderzoek om levensloopbestendige woningen te realiseren aan de oude velddijk in 
Peize. Hiermee hopen wij te voldoen aan de behoefte woningen voor ouderen te 
realiseren dichtbij het centrum van Peize. Wij volgen hierbij de wens van 
dorpsbelangen Peize.  

• Onderwijs: de locatie voor de nieuwe Marke is 
bekend! We hebben ingestemd met het voorstel 
nieuw te bouwen op de oude lokatie. Situering van de 
school, snelheid, kosten en advies van ouders en 
leraren waren voor ons doorslaggevend. Wel is het 
belangrijk de omgeving te laten participeren in de 
ontwikkeling van de plannen. Dit is toegezegd.  

• Gebiedsontwikkeling: onze fractie heeft een voorstel 
om een gebiedsplan te maken voor Roden Zuid geaccordeerd. Doel is om in het plan 
een zestal functies in het gebied in onderlinge samenhang te integreren. Op ons 
voorstel is een extra parafgraaf om fauna en ecologische doelen mee te nemen 
opgenomen. Let wel: dit betekent niet dat we op voorhand hebben ingestemd met 
bijv. woningbouw op kwetsbare locaties. We vinden het nodig dat er een 
gebiedsplan komt maar houden de handen vrij om zelf een oordeel te vellen over de 
toekomstige plannen.  

• Sport: we geven een onvoldoende voor het proces maar hebben in afwachting van 
de ISAP (integraal sportaccomodatie plan) toch ingestemd met het kunstgrasveld 
voor de vv Roden. In onze afweging stond de noodzaak om op korte termijn dit veld 
te realiseren voorop. Wij vinden dat sporters niet de dupe mogen worden van het 
proces en verdere vertraging daarom niet verantwoord. Sport draagt bij aan 
preventieve gezondheid, er maken veel sporters gebruik van het veld en het 
rendement op de investering is dus groot. Voor ons redenen om  toch mee te gaan 
in het besluit tot aanleg.  



	

	

• Infrastructuur: buitengebieden zijn voor telecombedrijven economisch niet 
interessant om glasvezel uit te rollen. De beschikbaarheid van internet is een eerste 
levensbehoefte geworden. Niet alleen voor bedrijven maar ook voor inwoners. Denk 
bijv. aan de rol die internet heeft in de zorg. Dit gaat alleen maar toenemen. Dit 
publieke belang vinden wij dermate groot, dat we een initiatief tot de aanleg van 

glasvezel hebben gesteund. Onder voorwaarden 
hebben we daarom meegewerkt in het verstrekken 
van een subsidie en lening aan de Cooperatie 
Glasvezel Noord (CGN) om dit mogelijk te maken.  

Over	de	begroting	
Op 4 november jl. hebben we de begroting voor 2020 vastgesteld. Bij deze alvast de 
complimenten voor het college en Alex. Hij heeft immers financien in zijn portefeuille en het 
was niet gemakkelijk. Werkelijk alles is gedaan om de begroting sluitend te krijgen ondanks 
een fiks aantal financiele tegenvallers. En wat belangrijker is, het MUP (uitvoering 
coalitieakkoord) kan in volle omvang worden uitgevoerd. Zij het op sommige onderdelen 
met verschuiving van uitgaven in de tijd. Bij de behandeling van de begroting hebben we zelf 
een amendement ingediend en een amendement gesteund: 

• Ons amendement om in 2020 drie extra wijken te verduurzamen in plaats van twee 
is aangenomen met 21 tegen 2 stemmen. Een mooi resultaat, duurzame 
wijkvernieuwing is voor ons een speerpunt. 

Wij hebben na overleg met Gemeentebelangen ingestemd met hun amendement om de 
OZB volgend jaar niet met 6 % maar met 3 % te verhogen gekoppeld met een extra 
taakstelling op het personeelsbudget van 1,5 %. Bovendien is aangegeven dat vrij 
besteedbaar budget bij voorkeur wordt besteed aan duurzaamheid, woningbouw, sport 
(ISAP) en kleine kernen. Precies wat wij willen. In onze afweging hebben wij dus gekozen 
voor minder lastenverzwaring voor de inwoner samen met feit dat wij denken dat een extra 
taakstelling op het personeel haalbaar moet zijn. 
 
Namens de fractie, 
Bertus Jan Epema en Tiemen Ensink 
  



	

	

 
	
 

Wie is wie 
 

 

 
  



	

	

 
Werkgroep communicatie en permanente 
campagnecommissie 
In 2019 hebben we diverse zaken bij de kop gepakt, Meest in het oog 
springend waren de acties rond “Heel Noordenveld Zoemt”, waarbij op 
diverse locaties wildebloemenzaad is gezaaid. Hiernaast de 
overhandiging van een bijenhotel aan de OBS de Poolster in Nieuw-
Roden. 
 

Verder loopt de actie voor inzameling 
van plastic doppen voor geleidehonden 
nog steeds door; de diverse vrijwilligers rijden af en aan met 
volle zakken naar het Brengstation, waar de gemeente een 
speciale container ter beschikking heeft gesteld. Als deze 1 
m3-container vol is, wordt deze naar het Drentse 
inzamelpunt in Donderen gebracht. 
 

We zijn in 2019 ook begonnen met een gezamenlijke website, die echter nog niet 
toegankelijk, is voor derden: https://progressiefnoordenveld.nl.  
Op deze website worden diverse documenten bewaard zoals de agenda en de notulen van 
de fractievergaderingen, maar ook informatie van de diverse werkgroepen. 
Als je toegang wilt, stuur dan een email naar iemand van de werkgroep communicatie. Je 
ontvangt dan een instructie en een wachtwoord. 
 
De aftrap voor de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties waren een hoogtepunt, hoewel de organisatie 
achteraf iets teleurgesteld was over het aantal bezoekers. 
 
 
 
Ook voor 2020 heeft onze PR club een breed pakket aan 
activiteiten en evenementen in gedachten. Zij trekken deze 
karretjes, en zullen medewerking zoeken met actieve leden. 
Wees voorbereid: we gaan jou dus ook vragen een klein beetje 
mee te helpen! 
 
Hierbij een overzicht van onze plannen. Let op: het zijn plannen, en die kunnen, als de 
omstandigheden daar om vragen, altijd nog wijzigen. Graag horen we van jou wat je hier van 
vindt, en of jij een idee hebt voor een goede actie: 
 

18 januari In groene en rode jasjes schaatsen op alle banen in de gemeente 
18 april Fietsend op de koffie bij verzorgingshuizen – thema eenzaamheid 
22 april Landelijke zaaidag – we zoeken een veldje dat er op deze dag kunnen 

inzaaien 
20 mei Wereld Bijendag – ook dan hebben wij weer aandacht voor insecten en 

bijen in het bijzonder 
18 juni Kroegentocht op de fiets – thema recreatie en jeugd 
17 oktober Thema toegankelijkheid (nog verder invullen) 

 
Reinier Bruil, Pascalle de Vries, Wietze de Wind, Anita van der Noord 



	

	

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

• Besluitvormend 
• Oordeelsvormend 

Fractievergaderingen worden gehouden in de kantine van het gemeentehuis. Route: 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. 
 
Ook is op zondag 15 december een uitnodiging van de beide besturen verstuurd over de 
nieuwjaarsreceptie in het Rashuys te Roderesch. Laten we gezamenlijk het glas heffen op 
zondag 12 januari, vanaf 11:00 uur. 
 

Rood	en	Groen	–	Samen	Doen	
	

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

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

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


