
        
 

 
D66-Noordenveld,  

 
Verslag van de  Algemene AfdelingsVergadering gehouden 
op Woensdag,16 September 2009 In de Winsinghhof,Roden 

     
Aanwezig: Dick Andriesse, Gerbrant Fennema, Joop Kalb, John Simons, Herman Sips, Wim 
Vegt 
Afwezig met kennisgeving: Joop Hopmans, Frederik van Lookeren-Campagne, Aart Verweij, 
Klaske Vogel. 
 
1.  Opening, Welkom en vaststellen agenda 
 De voorzitter heet allen van harte welkom en feliciteert Gerbrant Fennema met 
 zijn verkiezing tot lijsttrekker bij de komende raadsverkiezingen. 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
2.   Mededelingen:  

• mededelingen afdelingsbestuur: Het ledental is gegroeid met 5 tot 28. De      
    nieuwe leden zijn: Ruud Dorenbos, Joop Hopmans, Hans Laan, Roelof Talens,         

          Mathijs Vroome. Het bestuur 3en de andere aanwezigen zijn erg blij met deze 
          groei en heten de nieuwe leden van harte welkom. 

• mededelingen uit regiobestuur Drenthe: In gemeente Aa en Hunze gaat Arie 
Vonk een D66 afdeling oprichten en Peter Sluiter gaat stoppen met zijn 
weblog 

• St.Sport Drenthe vraagt van alle politieke partijen om stimulering van sport 
           op te nemen  in hun verkiezingsprogramma’s.  

 
3.    Verslag Algemene AfdelingsVergadering 23 april 2009. 
 - Blz. 2. getal 12 (regel 7) moet worden geschrapt. Niet alle afdelingen doen 
mee. 
 - nav punt 7 (financiële zaken): Campagne Cie. moet nog met begroting komen 
   En de kascommissie zal opnieuw worden opgeroepen. 
 Verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
  
4. Voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen 2010  

• Verslag Verkiezingscommissie: ( John Simons):Tav de verkiezing van de  
lijsttrekker is een wat bijzondere procedure gevolgd, afwijkend van de 
normale. Dit kwam, omdat Frederik van Lookeren  zich tussentijds 
terugtrok om persoonlijke redenen. Daardoor is Gerbrant Fennema direct 
gekozen /aangewezen als lijsttrekker. 

• Op 25 aug. ging er een brief naar de leden om zich als kandidaat-raadslid 
op te geven voor 28 september. 
Wettelijk moet op 23 dec. 2009 de kandidatenlijst bij de Gemeente zijn 
ingediend. Het is erg belangrijk om tenminste 3 goede kandidaten 
bovenaan de lijst plaatsen. John doet beroep op Herman Sips om plaats 3 
te gaan innemen. Daarvan gaat wervend effect uit. Herman beraadt zich 
daarover, maar zegt toe om een aantal leden te gaan benaderen voor 
plaatsing op de lijst en koppelt dat terug naar de VerkiezingsCie. 



De VerkiezingsCommissie zal mailing verzorgen en regelt de stemming en 
bewaakt de procedure. 

• Verslag Programmacommissie: Gaat nog aan de gang met een programma. 
Het oude programma zal waarschijnlijk worden verlaten  

• Verslag Campagne zaken: Er worde 5 D66 winter jassen besteld, zodat ook 
een koude campagne gevoerd kan worden. Voor de lijsttrekkers wordt 
centraal een fotoshoot geregeld op een centrale plek. 

   
5. Gemeentelijke Ruimtelijke Ordening: speerpunten D66: 

• Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden. (ISG) In de D66-fractie van 
gemeente Groningen leeft die bouwopgave helemaal niet. Daar moeten ze 
eerst nog de Blauwe Stad, Meerstad en SuikerUnie terrein zien vol emn 
bewoond te krijgen. 
Gemeenten Leek en Noordenveld houden vast aan die 5850 woningen, ook 
provincie Drentthe doet dat! 
Standpunt D66-Noordenveld:  
- Niet meedoen met de luchtfietserij in de bouwopgave in ISG. Het zijn idiote   
aantallen woningen. 
- wel stimuleren van de kernen Leek, Roden, Nw Roden, 
- dorpskarakters handhaven, 
- geen grotestads-ontwikkeling toestaan. 
Dit wil D66 via persbericht naar buiten brengen vóór de besluitvorming in fde 
Gemeenteraadsvergadering van Oktober. 

Besluit: Frederik en Gerbrant stellen persbericht op en koppelen even terug naar  
 bestuur. 

 
6. Rondvraag: Wim Vegt raad bestuur aan om zich via Dagblad v/h Noorden blijven 
    op de hoogte te stellen van lokale en regionale zaken. 
  
7. Datum volgende vergadering:  

 
Woensdag 18 november 2009, Winsinghhof, 20.00 uur 
  

8. Sluiting: Om 22.00 uur sluit vz de vergadering. 
 
 

De secretaris,  
 
Joop Kalb,  
 
tel: 0592-613854 
E-mail: jj.kalb@hetnet.nl ;  

 
 
 


