
                         
D66-NOORDENVELD  

 
Verslag Algemene AfdelingsVergadering, gehouden op  
Woensdag, 18 november 2009 in de Winsinghhof te Roden 

     
Aanwezig: J van Altheren (gast), Gerbrant Fennema, Joop Kalb, Hans Laan, 
 Frederik van Lookeren Campagne, Tonnis Meier, Jacob Pepping, Johan 
Sagel, John Simons, Herman Sips, Karel Stoop, Rita Schippers, Wim Vegt, 
Aart Verweij, Gradda Verweij, Klaske Vogel. 

Afwezig met kennisgeving: Dick Andriesse 
         

      1.   Opening, Welkom en vaststellen agenda. 
 Voorzitter memoreert, dat dit een historische bijeenkomst is: 14 leden aanwezig 

waaronder 4 nieuwe. De aanwezigen stellen zich daarom aan elkaar voor. 
Opvallend feit: allen komen van buiten Drenthe  

2.   Mededelingen: ,  
• uit regiobestuur Drenthe: In alle Drentse gemeenten doet D66 

mee met de gemeenteraadsverkiezingen. 
Marga Kool en Jan Veenstra traden uit het regiobestuur, Peter Sluijter 
en Marianne … zijn de nieuwe bestuursleden. 

• overige mededelingen: o.a. website D66-Noordenveld: sinds 16 
november is de vernieuwde site te gebruiken, er kan lokaal ingevuld 
worden en zaken worden toegevoegd. Frederik, onze webmaster, 
beveelt iedereen aan de site te gaan bezoeken. 

 
3.    Verslag Algemene AfdelingsVergadering 16 September 2009. Naar 

aanleiding van:  Campagnejassen zijn besteld en het persbericht is geplaatst over 
deelname aan verkiezingen. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

     
 4. Voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen 2010 

    4.1 Verslag Verkiezingscommissie (VC): De Cie. heeft de volgorde van de  
             kandidaten vastgesteld op basis van de verkiezing en deze lijst toegestuurd 
             aan het regiobestuur en het landelijk bureau van D66. De  

VerkiezingsCommissie dankt alle leden voor hun bereidwilligheid mee te doen 
op deze lijst. John Simons (VC) leest zijn geschreven verslag voor over de 
procedure mbt de volgorde op de kandidatenlijst. Er zijn wat complicaties 
geweest. 
De vergadering waardeert de zorgvuldige benadering door de VC. 
Vergadering vindt het wel spijtig, dat Herman Sips niet op de kandidatenlijst 
terecht heeft kunnen komen. 

4.2 Programmacommissie: Er wordt gewerkt aan het programma, maar PC heeft  
behoefte aan weerklank. Frederik deelt daarom die in het Verkiezingprogramma 
zouden moeten komen. In januari 2010 moeten de definitieve formuleringen 
klaar zijn. Enkele reacties: 
John Simons: rekening rijden aanraden. Hij biedt aan coach te regelen voor 
aspirant raadsleden. 
Aart Verweij: omgaan met financiën: Gemeente krijgt minder inkomsten, maar 
bewoners krijgen lager besteedbaar inkomen. Moet gemeente prudent mee 
omgaan! 
Jacob Pepping: (Ook) gemeente moet zich houden aan eigen regels. 
Handhaven van groene voorschriften vraagt extra aandacht. 



 
Klaske Vogel: Leg contact met de lijst Groen Noordenveld, want zij trekken onze 
potentiële kiezers. De voorzitter zegt toe om met de lijsttrekker van Groen 
Noordenveld te gaan praten. Overigens is hun programma nog niet bekend 
Wim Vegt: Benadrukt belang van duidelijk beleid ruimtelijke ordening. Bijv. Wat 
gebeurt met Holthuizen (golfbaan uitbreiding?) D66 wil gebied als natuurgebied 
behouden. 
Johan Sagel: verdeling van de aandacht van de gemeente over de kernen: is die 
wel eerlijk? Hoe staat het met identiteit van Norg, Roden, Peize? Bij inwoners 
daarover wisselende gevoelens. Norg kent notoire klagers; hebben die gelijk? 
Joop Kalb: 1. aan expansie van toerisme behoren wel voorwaarden vanuit 
natuur/ landschap gekoppeld te worden.2. Inspraak: kan steviger, burgers 
sterker betrekken bij allerlei processen door oppakken en faciliteren van 
burgerparticipatie. 
Herman Sips: 1. stimuleer innovatie (kleine bedrijven) 2. duurzaamheid 
stimuleren: bouwen/energie 3. Kijk over de gemeenteen rijksgrens: Noordenveld 
is Europese gemeente! 

 De programma commissie is blij met deze reacties en ‘ neemt ze mee’. 
4.3 Campagnezaken: De CampagneCie wil volgende vergadering meer 
actiepunten inbrengen.  
Vergadering besluit om de procedure en tijdstipbewaking (kalender) toe te 
wijzen aan de Verkiezingscommissie. 
  

5. Financiële aangelegenheden:  
5.1. Campagnebegroting verkiezingen 2010.  

De begroting van de Campagne commissie wordt goedgekeurd tot een bedrag 
van 1745.De penningmeester doet voorstel om oproep te doen aan de leden 
om een donatie voor de verkiezingscampagne te doen.  Voorstel wordt 
aanvaard. Penningmeester maakt brief  

    5.1 Jaarrekening 2008. De oude kascommissie, Karel Stoop en Aart Verweij  
wordt gevraagd om rekening 2008 te controleren. Akkoord.   

             5.2 Begroting 2009 Bedrag van € 1745 van campagnecommissie wordt in  
            begroting opgenomen. 
Het overzicht financiële situatie D66 Noordenveld per 15 -11-2009 wordt met dit  
verslag aan de leden toegestuurd. 

  
7. Datum volgende vergadering:  
    Donderdag 17 december 2009, Winsinghhof, aanvang 20.00 uur. 
  
8. Sluiting> Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur  
 
 

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

 
 
 
 


