
Verkiezingsprogramma	  D66	  Noordenveld	  
2014-‐2018	  
 
D66 is een sociaal-liberale partij. Wij vertrouwen op de denk- en 
werkkracht, creativiteit en goede wil van mensen. Op de mogelijkheid van 
optimale zorg voor onszelf en voor elkaar. Op een vrije, democratische 
samenleving waarin burgers, bedrijven en instellingen veel zelf kunnen 
regelen.  
Met een overheid die op efficiënte manier datgene aanvult wat burgers en 
bedrijven zelf niet kunnen leveren. Die overheid is dienstbaar aan de 
samenleving.  
 
Noordenveld is een prachtige gemeente met een prachtig afwisselend 
landschap, een rijke natuur,  centraal gelegen in het Noorden van het land, 
met veel eigen voorzieningen en een intensief verenigingsleven. D66 wil die 
kwaliteiten behouden en verder ontwikkelen, vanuit de overtuiging dat we 
voor onszelf en ons nageslacht Noordenveld verder duurzaam moeten maken, 
in alle opzichten. We laten onze kinderen minimaal dezelfde kwaliteiten en 
mogelijkheden na die wij nu hebben. Dat betekent bevorderen van 
zuinigheid/efficiency en duurzaamheid bij gebruik van energie, van grond- 
en hulpstoffen, van producten en diensten. 
 
De afgelopen jaren is D66 het college van Gemeentebelangen, PvdA, CDA-
ChristenUnie en GroenLinks welwillend tegemoet getreden. Er is echter 
weinig concreets tot stand gebracht.  Bestaande plannen bleven op de plank 
liggen en nieuwe initiatieven zijn er weinig geweest. Noordenveld verdient 
beter. D66 wil in de komende vier jaar een krachtig en creatief 
gemeentebestuur, dat open staat voor ideeën uit de samenleving en dat 
uitdagingen kordaat aanpakt. 
Daarom beveel ik dit verkiezingsprogramma van D66 bij u aan:  
Nu Vooruit 
 
Gerbrant Fennema 
Lijsttrekker D66 Noordenveld 
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Mensen	  in	  Noordenveld	  
D66 gelooft in de kracht en ontwikkeling van de inwoners van Noordenveld. 
We zien daarom de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo 
creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. In het beleid van de 
gemeente Noordenveld willen we deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit 
ondersteunen en de ruimte geven. Dat is de sleutel tot verandering en wij 
willen dat de overheid daarbij aansluit. Niet het gemeentebestuur, maar de 
inwoners maken de leefbaarheid van de gemeente.  
 
De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur veel werk gemaakt van 
inspraak. Dat is goed, want met betrokken burgers krijgen we betere en 
breder gedragen besluitvorming . Toch valt er veel te verbeteren. Slechts 
weinig mensen zijn actief betrokken bij de politiek.  
D66 wil bij het maken van plannen al in een vroeg stadium de mensen die 
ermee te maken krijgen erbij betrekken. Bij het maken of herzien van een 
bestemmingsplan beginnen we met een bewoners enquête, waardoor een 
breed beeld ontstaat van goede en slechte punten van de huidige situatie.  
D66 is er voorstander van om bij grote beslissingen een correctief 
raadgevend referendum te houden.  
 
In een dualistisch gemeentebestuur heeft de gemeenteraad een 
kaderstellende taak, waarbij richting gegeven wordt aan het college van 
burgemeester en wethouders. Het is het niet goed als de raad op de stoel van 
het college gaat zitten. D66 wil daarom dat B&W binnen die kaders met 
voorstellen komt, zonder dat de raad al bij de voorbereiding direct betrokken 
is. Zo kan de raad de controlerende taak goed vervullen zonder dat er al 
‘verplichtingen’  zijn aangegaan. 
Noordenveld werkt op vele terreinen samen met andere gemeenten. Vaak is 
dit goedkoper of heeft de gemeente de deskundigheid niet in huis. Dit blijkt 
echter de democratische controle te beperken. De gemeenteraad kan slechts 
mondjesmaat bijsturen, laat staan dat de inwoners betrokken zijn. 
D66 is voorstander van samenwerking, mits de democratische legitimiteit 
versterkt wordt. In elke samenwerkingsvorm moet de controlerende taak van 
de raad worden gewaarborgd. Een eventuele fusie met de gemeente Leek 
ligt voor de hand, maar de vraag of dit nog mogelijk is na een gemeentelijke 
herindeling in de provincie Groningen. Bovendien hindert de provinciegrens 
een logische inrichting van het bestuur. 
 
D66 wil de inwoners van de dorpen meer betrekken bij de inrichting van hun 
omgeving. D66 wil dat bewoners van een wijk de mogelijkheid en de 
verantwoordelijkheid krijgen voor de inrichting van hun directe 
leefomgeving. De gemeente ondersteunt dit en geeft budget om zaken zelf 
uit te voeren. 
 
Veiligheid 
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Noordenveld is een veilige gemeente en het beleid is erop gericht om het 
gevoel van veiligheid te bevorderen. D66 ziet hierin een belangrijke taak 
voor het gemeentebestuur. Bestaande gevoelens van onveiligheid van de 
inwoners verdienen daarin veel aandacht. Zo zijn er de laatste jaren meer en 
meer inbraken. Door informatie hierover transparant te communiceren houdt 
de burger meer vertrouwen in de overheid. Daarnaast kan door goed te 
luisteren en serieus in gesprek te gaan met inwoners die zich onveilig voelen 
al een andere sfeer ontstaan. 
 
Een deel van de onrustgevoelens komt van jongeren die rondhangen en 
lawaai maken. Politie en maatschappelijk werk handelen hierin proactief. 
Rondhangen hoort echter bij een bepaalde leeftijd en om dit in goede banen 
te leiden is het zinvol om soms hangplekken te maken die te controleren zijn. 
Daarmee zijn zowel de jongeren als de omwonenden geholpen. 
Misbruik van alcohol leidt regelmatig tot vervelende situaties. De gemeente 
ziet toe op de naleving van de nieuwe drank- en horecawet. D66 wil dat 
gemeente, horeca en scholen de handen ineenslaan bij het geven van 
voorlichting over de gevaren van alcohol en drugs.  
D66 heeft geen principieel bezwaar tegen de komst van een coffeeshop, 
maar deze moet wel aan regels gebonden worden, bv. ten aanzien van 
openingstijden en afstand tot scholen.  
 
 

Zorg	  en	  Noaberschap	  in	  Noordenveld	  
De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen in het Sociaal 
Domein. De gemeente is binnenkort verantwoordelijk voor een deel van de 
zorg voor langdurig zieken, de jeugdzorg, de wet Werk en Bijstand, en voor 
passend onderwijs. Samen met de participatiewet wordt het sociaal domein 
zelfs verreweg het belangrijkste werkterrein van de gemeente. Dit moet zich 
ook vertalen in de bestuurlijke aandacht van het college en de gemeenteraad. 
D66 is voorstander van de overheveling van deze taken naar de gemeente. 
Deze staat dicht bij de inwoners en heeft korte lijnen met de mensen in het 
veld. De bijbehorende budgetten zijn van grote invloed op de gemeentelijke 
begroting. De uitvoering van de nieuwe taken vraagt ingrijpende 
aanpassingen in de gemeentelijke organisatie en veel bestuurlijke aandacht. 
De veranderingen gaan wel uit van een omslag in het denken. De overheid 
heeft niet op alles een pasklaar antwoord of een zak met geld waaruit 
onbeperkt zorg verleend kan worden.  
Het is in de eerste plaats aan de  mensen zelf om een oplossing te vinden 
voor hun problemen. Noaberschap is een begrip dat hierin opgang doet, 
maar dan in de hedendaagse context en zonder betutteling. Daarbij maakt de 
gemeente wat ons betreft niet alleen beleid over mantelzorgers, maar ook 
beleid mét mantelzorgers. D66 hecht sterk aan de keuzevrijheid van de 
zorgvrager bij het kiezen van de zorgaanbieder. 
 
Pas na de directe omgeving komt de gemeente in zicht waarbij de één 
loketgedachte centraal staat. Dit loket is laagdrempelig, deskundig en 
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klantgericht, per cliënt is er duidelijk één zorgcoördinator: de  
Noordenveldwerker. Dicht bij de burgers, dus niet alleen een kantoor in 
Roden, maar in ieder geval ook in Peize en Norg, en zo mogelijk ook in de 
andere dorpen. 
 
De taken in het sociaal domein worden meestal uitgevoerd in 
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, zowel in de provincie 
Drenthe als in het Groningse Westerkwartier. Het gevaar bestaat dat 
hierdoor niemand meer echt aanspreekbaar is voor het gevoerde beleid. D66 
wil dat het volstrekt duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en door 
de gemeenteraad van Noordenveld aangesproken kan worden: geen 
verstoppertje spelen in samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient de positie 
en inspraak van cliënten en direct betrokkenen via cliëntenraden te zijn 
gewaarborgd. Deze krijgen voldoende middelen om hun werk te doen. Er 
komt een onafhankelijk meldpunt voor klachten, bij voorkeur een 
ombudsman. 
De decentralisatie van de zorg vraagt ook goed beheer van de beperkte 
financiële middelen. D66 wil daarom tijdige en inzichtelijke begrotingen, 
financiële discipline en snelle en deugdelijke verantwoording. 
 
Bij de uitvoering van de langdurige zorg wil D66 een centrale rol voor de 
wijkverpleegkundige. Deze krijgt veel vrijheid bij de inrichting van het werk, 
zonder al te veel protocollen en formulieren. Een persoonlijk gesprek met 
een kopje koffie is soms beter dan een verpleegkundige handeling. 
D66 wil dat ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen. Daarom moeten er 
voldoende aangepaste woningen zijn voor ouderen, zodat zij gemakkelijk 
mee kunnen blijven doen in de omgeving waar ze zich thuis voelen. 
 
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar realiseert zich ook dat 
sommige mensen niet op eigen kracht aan het werk kunnen. Daarom moeten 
er beschutte werkplekken zijn voor mensen die dit echt nodig hebben. Het 
salaris dat hierbij hoort is het minimumloon. 
Het hebben van een werkervaringsplaats geeft mensen de kans om 
werkervaring op te doen en nieuwe competenties te verwerven. Het gaat 
D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen, met als 
nevendoel dat later makkelijker een betaalde baan te vinden is. Een betaalde 
baan is bovendien het beste medicijn in het voorkomen van armoede en 
problematische schulden. D66 wil bedrijven aanspreken op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het scheppen van 
werkervaringsplaatsen. 
 

Kinderen	  in	  Noordenveld	  
D66 kiest voor de toekomst van onze kinderen en kiest daarom voor goed 
onderwijs op alle niveaus, van crèches en peuterspeelzalen tot aan de 
universiteit. 
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Goed onderwijs begin bij kinderopvang en peuterspeelzalen, die een 
belangrijke rol vervullen bij het vroegtijdig signaleren van 
(taal)achterstanden. Hoe eerder die ontdekt worden, hoe beter het 
vervolgonderwijs hierop kan inspelen en het kind de beste kansen krijgt 
voor een goede opleiding en daarmee meer kansen in het latere leven. Het 
onderwijs moet hierbij ook samenwerken met de gezondheidszorg en 
jeugdzorg. 
Brede scholen geven kinderen de kans hun talenten te ontwikkelen en kan 
ingespeeld worden op ieders individuele behoeften.  D66 wil dit koppelen 
aan de mogelijkheid van buitenschoolse opvang van 07.00 uur tot 19.00 
uur 
Het basisonderwijs in Noordenveld is niet overal even goed, zo blijkt uit 
cijfers. Met name kleine scholen zijn niet altijd even goed in staat om 
problemen  aan te pakken. D66 realiseert zich echter dat cijfers  van Cito-
toetsen maar een deel van de waarheid zijn. Als er weinig leerlingen zijn 
heeft de uitslag van een enkel kind grote invloed op de resultaten van de 
school. Als er geen goede verklaring is voor de slechte cijfers en er geen 
verbetering komt neemt de gemeente het initiatief om met de ouders en het 
schoolbestuur naar een oplossing te zoeken. Het samenvoegen van scholen 
hoort daarbij tot de mogelijkheden. D66 kiest voor goed onderwijs, en als 
dat in het eigen dorp niet goed lukt slaan gemeente en ouders de handen 
ineen voor een oplossing. 
 
D66 steunt de bouw van een Multi Functionele Accommodatie in het dorp 
Een, met daarin beide scholen. Dit heeft echter alleen kans van slagen als 
het een breed draagvlak heeft. Ook in Veenhuizen is een samengaan van 
de scholen wenselijk om goed onderwijs in het dorp te garanderen. 
Bestuurlijke problemen mogen hierin geen rol spelen: het belang van het 
kind staat voorop. 
Voor Havo en Vmbo kunnen leerlingen terecht in Norg en Roden. Andere 
leerlingen en studenten aan HBO en universiteit leggen echter vele 
kilometers per dag af naar omliggende gemeenten. Langs deze wegen wil 
D66 veilige, goed verlichte en overzichtelijke fietspaden. Deze hebben een 
hoge prioriteit bij gladheidsbestrijding. 
 
Jeugdzorg 
De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente moet ertoe leiden dat 
de zorg voor jongeren ook echt beter wordt. Per betrokken gezin is er 
sprake van één plan met een duidelijke regisseur die regelmatig 
gesprekken aan de keukentafel voert. Het kind staat natuurlijk centraal. 
D66 vindt dat opvoeden in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
ouders is. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders worden 
opgelost, moet er wel professionele hulp voorhanden zijn. D66 vindt dat 
die ondersteuning altijd gericht moet zijn op het versterken van de eigen 
kracht. Wij dringen aan op kwaliteit en duidelijkheid. Het moet glashelder 
zijn welke papieren een jeugdzorgmedewerker nodig heeft en aan welke 
minimale landelijke kwaliteits- en veiligheidseisen de hulp moet voldoen, 
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met name bij pleegzorg en voogdij. Zo weten cliënten en de gemeente waar 
ze aan toe zijn.  
 
 

Plezier	  in	  Noordenveld	  
Kunst en cultuur vormen de bindende kracht van de samenleving die D66 
voor ogen staat. Het is een feestje waar zoveel mogelijk mensen van mogen 
genieten. Er mag niet uit het oog verloren worden dat het cultureel klimaat 
een belangrijk onderdeel is van de keuze van een woonplaats. Naast de stad 
Groningen als cultureel centrum van het Noorden heeft Noordenveld veel te 
bieden voor de inwoners en de bezoekers. Het theater de Winsinghhof biedt 
liefhebbers van podiumkunsten en film de gelegenheid om hier in Roden 
van te genieten. Het past in het beleid van de gemeente om het cultureel 
bewustzijn van de inwoners te versterken. 
 
De gemeente heeft een aantal mooie musea binnen de grenzen. In Roden 
trekken de havezate Mensinge en museum Kinderwereld veel bezoekers. 
Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen is iets waar Noordenveld 
trots op mag zijn en is uitgegroeid tot een van de meest succesvolle musea 
van het Noorden. Mede door dit succes heeft Veenhuizen zich een plaats 
verworven als plaats voor congressen en laat zien dat cultuur en economie 
samengaan. D66 steunt het streven om de Koloniën van Weldadigheid op de 
Unesco-lijst van werelderfgoed te krijgen. 
De culturele instellingen in Noordenveld organiseren veel activiteiten waar 
de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk is. De gemeente ondersteunt dit waar 
mogelijk, zowel in financiële als organisatorische zin. 
Monumenten zijn sfeerbepalend en verdienen als cultuurhistorisch element 
zorg. 
D66 wil kinderen op jonge leeftijd bewust kunst en cultuur laten beleven. 
Op school moeten zij kennismaken met bijvoorbeeld theater, beeldende 
kunst, dans en verschillende stijlen muziek. De vele zangkoren en 
toneelverenigingen die Noordenveld rijk is kunnen hierbij een rol spelen. 
Dorps- en buurthuizen zijn plekken waar veel culturele activiteiten 
plaatsvinden. Hiermee nemen ze een belangrijke plaats in het sociale en 
culturele klimaat van Noordenveld. Uitgangspunt is dat het bestuur eigenaar 
is van het pand en verantwoordelijk is voor de exploitatie. 
Goed lezen is essentieel voor de ontwikkeling van jong en oud. D66 wil dat 
het lidmaatschap van de bibliotheek voor iedereen betaalbaar is. De 
gemeentelijke financiën en de opkomst van digitale middelen dwingen om 
scherpe keuzen te maken. Uitgangspunt is daarbij dat de bibliotheek als 
basisvoorzieningen aanwezig blijft voor het lenen van boeken en publieke 
internet toegang. 
Initiatieven op gebied van behoud en versterking van het gebruik van de 
streektaal worden ondersteund. 
 
De laatste jaren neemt het aantal evenementen toe. Dit is goed en toont de 
kracht van onze dorpen. De samenhang bij deze soms lawaaiige feesten 
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ontbreekt echter en daardoor hebben wijken soms weekenden achter elkaar 
geluidsoverlast. Daarom wil D66 dat de gemeente een evenementennota 
maakt waarin regels gesteld worden en organisatoren weten waar ze zich aan 
moeten houden. 
 
Sport 
Bewegen is meer dan een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding. Het is 
gezond en vergroot de sociale verbondenheid. Sport stimuleert kinderen en 
jongeren om hun talenten te ontdekken, fysieke en mentale grenzen te 
verleggen en zich te ontwikkelen en samen te werken. Sport leidt ook tot 
participatie en bevordering van het welbevinden. Bovendien levert zelf 
sporten een bijdrage in een gezonde levensstijl en het beperken van de 
uitgaven voor zorg. 
Daarom ondersteunt D66 de sport in haar volle breedte en onder alle lagen 
van de bevolking. Er zijn groepen die achterblijven in sportparticipatie, 
zoals senioren, mensen met een beperking en lager opgeleiden. 
Gemeentelijke middelen zijn er vooral op gericht om de participatie te 
verbreden. 
Sporters en sportverenigingen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk 
om de beoefening te organiseren. Plaatselijke initiatieven, zoals bv. 
Beweegdorp Norg, verdienen ondersteuning. Dit kan niet altijd in geld, maar 
de gemeente kan een rol spelen bij het verwerven van fondsen. 
De meeste sportaccommodaties zijn inmiddels geprivatiseerd en de 
gemeente ziet toe op redelijke tarieven voor het gebruik. Het is zaak dat de 
sportvelden in goede conditie blijven. Noordenveld heeft vier zwembaden. 
De twee openluchtbaden in Peize en Veenhuizen zijn geprivatiseerd, net zo 
als het Molenduinbad in Norg. Het sportcomplex de Hullen in Roden, 
waarin een zwembad, staat de komende tijd voor de noodzakelijke uitdaging 
om tot een structureel gezonde exploitatie te komen. 
D66 is een voorstander van enkele topsportevenementen in Noordenveld, 
omdat topsporters een rolmodel zijn en vertier bieden voor de toeschouwers. 
Zo kan de ‘Slag om Norg’ uitgroeien tot een wielerwedstrijd van nationale 
allure. 
 
 

Duurzame inrichting van Noordenveld 
De ruimtelijke inrichting, zoals de natuur, het landschap, de woonwijken en 
bedrijfsterreinen bepalen voor een belangrijk deel de identiteit van de 
gemeente. Noordenveld heeft veel om trots op te zijn, zoals het 
Leekstermeer, de bossen, de beekjes en de beeklandschappen. Behoud en 
versterking van de landschappelijke kwaliteit is van belang voor de 
inwoners en voor het vestigingsklimaat van bedrijven en toeristen komen 
naar Noordenveld om de mooie omgeving.  
 
De verwachting is dat de samenstelling van de bevolking zal veranderen, 
vooral door vergrijzing. Dit vraagt een andere opzet van de woningbouw: 
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kleinere huizen die levensloop bestendig zijn en voorzien van voorzieningen 
op het gebied van telematica.  Snel internet is hiervoor onontbeerlijk.  

Met de regio Groningen-Assen blijft Noordenveld de bouwplannen voor 
zowel woningen als bedrijfsterreinen afstemmen. Deze samenwerking met 
anderen gemeenten en provincies Drenthe en Groningen biedt vele 
voordelen, onderlinge concurrentie tussen de deelnemende gemeenten is 
nadelig voor alle partijen. 
Achterhaalde bouw- en bestemmingsplannen die nog niet zijn uitgevoerd 
worden bekeken op toekomstbestendigheid. D66 wil dat eerst gekeken 
wordt naar  het bebouwen van lege plekken binnen de bebouwde kom 
voordat nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen gerealiseerd worden. 
Bestemmingsplannen moeten flexibel van opzet zijn, waarbij globaal 
wordt aangegeven welke bebouwing waar komt.  Dus niet een precieze 
omschrijving van het type woning, maar alleen de bestemming wonen 
aangeven. D66 is een voorstander van een proef met het vervallen van de 
welstandseisen. 
D66 wil het permanent wonen in recreatiewoningen buiten de EHS 
toestaan, omdat dit past in de flexibiliteit die de woningmarkt nu vraagt en 
de markt van recreatiewoningen verschuift naar grote complexen met veel 
voorzieningen. Bewoners moeten zich wel realiseren dat ze niet in een 
‘gewone’ woonwijk wonen en de voorzieningen minder zijn.  
Starterswoningen zijn een goede aanvulling indien ze toekomstbestending 
zijn en ook over vele jaren nog goed bewoonbaar blijven. Ook hier wil 
D66 toekomstige generaties niet met onnodige problemen opzadelen. 
 
Veel starters en jongeren hebben niet de mogelijkheid om een huis te 
kopen. Ze hebben flexibele arbeidscontract, waardoor ze moeilijk een 
hypotheek krijgen.  Daarom heeft de gemeente bijzondere aandacht voor 
een goed aanbod van huurwoningen en gaat hierover het overleg aan met 
de woningbouwcorporaties. D66 wil dat er een huurderspanel komt om de 
ervaring van huurders mee te kunnen nemen. Dit wordt opgenomen in de 
prestatieafspraken die de gemeente en de woningcorporaties maken. 
 
De aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen is niet nodig, de bestaande hebben 
nog voldoende ruimte. D66 wil dat bestaande gebouwen worden 
opgeknapt voordat er nieuwe komen. Dit geldt zeker ook voor 
leegkomende agrarische gebouwen. 
 
D66 wil dat op de plek van de oude bibliotheek in Roden 
levensloopbestendige woningen komen, waaronder kangoeroewoningen 
voor meerdere generaties en andere nieuwe woonvormen. 
De  bouw van de wijk Lange Streeken II in Peize is succesvol en wordt 
verder voltooid. Het plan Oosterveld in Norg wordt aangepast aan de 
veranderde omstandigheden. Indien deze aanpassing daar aanleiding toe 
geeft zal  de gemeente al het mogelijke doen om betaalde planschade terug 
te vorderen. 

	  
Flexibele	  plannen	  en	  
nieuwe	  
bestemmingen	  van	  
oude	  gebouwen	  
	  
	  
D66	  wil	  goede	  en	  
betaalbare	  
huurwoningen	  
	  
	  
Geen	  nieuwe	  wijken,	  
maar	  eerst	  bouwen	  
in	  de	  dorpen	  zelf	  	  en	  
woningen	  
opknappen	  
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De bebouwing van de Brinkhofweide in Norg komt niet van de grond. 
Daarom gaat de gemeente met eigenaren van omliggende winkels overleggen 
voor een alternatief plan, waarbij voor de ondernemers ruimte komt om te 
groeien en het evenemententerrein gehandhaafd blijft. 
 
Op een aantal plaatsen in de gemeente komen plannen niet van de grond. Zo 
is het centrum van Nieuw Roden hard toe aan een opknapbeurt, het terrein 
van de voormalige Vluchtheuvel in Norg ligt er al jaren verkrot en desolaat 
bij en in Roden zijn op een aantal plekken (Trambaan, Kanaalstraat) 
grasvelden gekomen die op invulling wachten. De gemeente zal desnoods 
via de juridische weg de eigenaren dwingen om actie te ondernemen of de 
percelen te verkopen aan partijen die wel reële ideeën hebben. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een kernbegrip bij bouwplannen. Nieuwbouw moet aan de 
hoogste eisen ten aanzien van energiegebruik en materiaalgebruik voldoen. 
D66 is een groot voorstander van hergebruik van gebouwen. 
Bestemmingsplannen moeten ook hierom flexibel van opzet zijn, zodat de 
verbouwing van bijvoorbeeld een boerderij tot kantoor of appartementen 
geen onnodige belemmeringen kent. 
D66 wil dat de gemeente grootschalig inzet op isolatie van bestaande bouw; 
zowel eigen gebouwen als particulier vastgoed en sociale woningbouw. De 
besparing die hiermee bereikt wordt is goed voor de 
duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente en voor de portemonnee van 
huurders en eigenaren. De gemeente geeft daarom voorlichting over 
energiebesparing en het zelf opwekken van energie. 
Zonne-energie wordt steeds meer gemeengoed. Ook de gemeente heeft 
inmiddels op een aantal gebouwen zonnecollectoren staan. D66 wil dit 
verder uitbouwen. Braakliggende bouwterreinen zijn goed te gebruiken voor 
zonnevelden, waarmee veel duurzame stroom opgewekt kan worden. 
 
Verkeer 
D66 kiest nadrukkelijk voor verbetering van de voorzieningen voor het 
openbaar vervoer en de fiets. Het is echter naïef om te denken dat hiermee 
de groei van het autoverkeer gestopt wordt. Wij willen geen nieuwe wegen 
aanleggen omdat dit de kernwaarden van Noordenveld wezenlijk aantasten. 
Verbetering van de bestaande  wegen is wel nodig. In de buitengebieden wil 
D66 meer 60 kilometer wegen, in de bebouwde kom 30 kilometer. De 
Dynamische Snelheids Indicator waarop automobilisten direct zien hoe hard 
ze rijden dient meer ingezet te worden, zeker als bewoners hierom vragen. 
De aanleg van een rotonde op de grens van de bebouwde kom helpt om de 
snelheid van het autoverkeer af te remmen. 
 
D66 staat voor extra voorzieningen voor het openbaar vervoer. Het gaat 
daarbij niet alleen om de aanleg van busbanen, maar ook om goede 
bushokjes.  De snelle busverbindingen naar Groningen worden versterkt. De 
gemeente maakt op basis van eigen afweging voorstellen aan het OV bureau 

	  
Duurzaamheid	  is	  
kernbegrip	  bij	  
bouwen	  	  
	  
	  
Grootschalige	  
isolatie	  van	  huizen	  
en	  bedrijfspanden	  	  
	  
	  
D66	  wil	  de	  	  
Heerestraat	  in	  
Roden	  overdag	  een	  
prettige	  leef-‐	  en	  
winkelstraat	  maken	  
zonder	  auto’s.	  
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Groningen Drenthe. D66 wil snel een goed busstation in Norg. 
De fietspaden moeten van hoog niveau zijn. De groei van het gebruik van 
elektrische fietsen wordt gestimuleerd, zeker voor het verkeer van Roden 
naar Groningen en Norg en Veenhuizen van en naar Assen. 
D66 wil de straatverlichting slimmer gaan gebruiken  Zo kan de inbouw van 
kattenogen e.d. in het wegdek van onverlichte wegen de veiligheid 
verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de waardevolle duisternis. Dit 
geldt ook voor het gebruik van sensoren die reageren op de fietsers.  
De Heerestraat in Roden staat vaak vol met geparkeerde auto’s en dit komt 
de veiligheid niet ten goede. Er is echter voldoende parkeerplek op de 
parkeerterreinen in de omgeving en daarom wil D66 dat de Heerestraat 
overdag een autovrije leef- en winkelstraat wordt. 
Het beheer van wegen en de openbare ruimte moet beperkt mogelijk zijn en 
niet naar een onaanvaardbaar niveau zakken. Knelpunten dienen opgelost te 
worden, ook al kost dit extra geld. 
 
 

Economie	  en	  financiën	  in	  Noordenveld	  
De sterke punten van de gemeente zijn uitgangspunt bij het economisch 
beleid. Het is van belang om hightech, innovatieve en industriële bedrijven 
aan te trekken, maar dat is niet wat onze gemeente onderscheidt van andere.  
De economische crisis en de bezuinigingen van de rijksoverheid treffen ook 
Noordenveld. Zo moeten bedrijven hun deuren sluiten en gaan er banen 
verloren bij de gevangenissen in Veenhuizen. De groeiende handel via 
internet zijn voor traditionele winkels een bedreiging, maar biedt ook kansen. 
Zo is het heel goed mogelijk om een internetwinkel te beginnen op een 
bedrijventerrein of leegstaande boerderij. Snel internet, ook buiten de 
bebouwde kom, is daarvoor essentieel. 
Vrije tijd en zorg zijn specifieke sterke punten van de economie van 
Noordenveld. De herniakliniek in Veenhuizen is daar een mooi voorbeeld 
van dat navolging verdient. D66 is ervoor om de vrijetijdsboulevard in 
Roden te stimuleren.  
De gemeente stimuleert de werkgelegenheid in Noordenveld door bij het 
verstrekken van opdrachten de focus op het lokale bedrijfsleven te leggen. 
Startende en kleine bedrijven krijgen steun van de gemeente, onder meer het 
verminderen van de regel- en lastendruk.  
D66 wil dat groeiende bedrijven binnen de gemeente nieuwe huisvesting 
vinden. De gemeente participeert mede daarom actief in het 
Parkmanagement Bedrijventerreinen Noordenveld. 
De gemeente en het bedrijfsleven werken samen aan een plan voor de 
Albertsbaan in Roden. D66 wil het bestaande parkeerterrein handhaven en 
betrekken bij deze opknapbeurt, die nog in 2014 moet plaatsvinden. 
D66 wil dat er op plaatsen waar veel winkelpanden leegstaan geen nieuwe 
bijkomen. Tijdelijke verhuur van winkels voor andere bestemmingen zijn 
met nieuwe wetgeving mogelijk en wordt gestimuleerd. Vooral voor 
startende bedrijven en creatieve beroepen biedt dit perspectief.  
D66 wil ruim baan geven voor de openstelling van winkels op zondag. Met 

	  
Snel	  internet	  
binnen	  en	  buiten	  de	  
dorpen	  
	  
	  
Ruim	  baan	  voor	  
bedrijven	  die	  er	  zelf	  
voor	  kiezen	  om	  op	  
zondag	  open	  te	  zijn	  
	  
	  
D66	  wil	  winkels	  
tijdelijk	  verhuren	  
aan	  startende	  
berdrijven	  en	  
creatieve	  beroepen.	  
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name voor bedrijven die veel bezoekers van buiten Noordenveld trekken 
heeft dit meerwaarde. 
 
Agrarische ondernemers vervullen traditioneel een belangrijke rol in onze 
dorpen en versterken daarvan is belangrijk. De schaalvergroting in met name 
de veehouderij zet door, waardoor bedrijven grotere complexen willen 
hebben. D66 wil de boeren hiervoor de ruimte geven indien de plannen goed 
landschappelijk inpasbaar zijn en het dierenwelzijn gewaarborgd is.  
Het opwekken van energie door agrarische bedrijven wordt gestimuleerd. 
Naast  biomassa kan ook worden gedacht aan het bekleden van gebouwen 
met zonnecollectoren. Bedrijven moeten voldoende bereikbaar zijn voor 
landbouwvoertuigen, bv. door aan de zijkanten van wegen grastegels te 
leggen.    
 
Toerisme en recreatie 
Dankzij de grote landschappelijke schoonheid van Noordenveld is recreatie 
in toenemende mate een belangrijke economische activiteit. De gemeente 
stimuleert dit waar mogelijk. 
D66 wil versterking van het netwerk van recreatieve voet- fiets- en 
ruiterpaden. De bestaande paden moeten goed onderhouden blijven. Wij zijn 
voor de instandhouding en aanleg van voldoende veilige speelplaatsen, ook 
in kleine dorpskernen. D66 wil dat er paal en perk wordt gesteld aan het 
rijden met crossmotoren, quads e.d. op de mooie zandpaden en in 
natuurgebieden.  
 
Financiën en belastingen 
De vele decentralisaties van taken van Rijk en provincie naar de gemeente 
heeft grote consequenties voor de gemeentelijke financiën. Door de 
overheveling van taken krijgt de gemeente meer geld beschikbaar,  maar dit 
gaat gelijktijdig gepaard met een korting van 10-20% op het bestaande 
budget. De groei van de eigen inkomsten zal in de komende jaren op z’n 
best zeer bescheiden zijn. Dit geldt sterk voor de inkomsten uit ontwikkeling 
van bouwterreinen, waarschijnlijker is dat er op bouwgrond verder verlies 
genomen moet worden. 
Bij het maken van de soms harde keuzes heeft D66 de volgende 
uitgangspunten: 
 
• Tegenvallers zo snel mogelijk opvangen, zodat een erfenis uit het 
verleden niet als een molensteen om onze nek blijft hangen. 
 
• D66 wil dat in ieder geval in de eerste periode, waarin budgetten en 
taken overgedragen worden, gewerkt wordt binnen de overgedragen 
bedragen.  Een onbegrensd beslag op de schaarse algemene middelen wil 
D66 voorkomen. 
 
• D66 wil de belastingdruk voor inwoners en bedrijven niet meer 
laten stijgen dan met de inflatie, begrafenisrechten kostendekkend. 

  

Gemeente	  heeft	  
komende	  jaren	  
weinig	  geld	  
beschikbaar	  
	  
	  
Financiële	  
tegenvallers	  direct	  
opvangen	  en	  niet	  
doorschuiven	  naar	  
de	  toekomst	  
	  
	  
Geen	  extra	  stijging	  
van	  de	  lastendruk.	  
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Nawoord van Alexander Pechtold 
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 
een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 
maart; stemmen op D66.” 
 
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel 
mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 
graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet 
laten horen. 
   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, 
wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste 
vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun 
dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat 
iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 
democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in 
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe 
groot wordt de klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en 
het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en 
ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw 
gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen 
en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan 
bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als 
bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds 
grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw 
gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 
   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich 
inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker 
en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar 
ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, 
bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, 
randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht 
van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij 
vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we 
willen, we denken in mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet 
bij de regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch 
maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te 
verwezenlijken. 
   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van 

Ga	  stemmen	  op	  19	  
maart	  
	  
	  
Alle	  politiek	  is	  
lokaal	  
	  
	  
We	  beginnen	  bij	  u	  
en	  niet	  bij	  de	  regels.	  
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Nederland woont? Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw 
gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker hier in 
Noordenveld, in uw eigen omgeving! 
   
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 
   
Alexander Pechtold 
Fractievoorzitter Tweede Kamerfractie D66 
 
 
 
 
 
Richtingwijzers 
 
Dit Verkiezingsprogramma’s is een momentopname gemaakt in 2013/14. 
Voor die gevallen waarin het verkiezingsprogramma niet voorziet, heeft D66 
vijf richtingwijzers waarmee toekomstige maatschappelijke vraagstukken 
kunnen worden beoordeeld: 
· Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
· Denk en handel internationaal 
· Beloon prestatie en deel welvaart 
· Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
· Koester de grondrechten en gedeelde waarden. 
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Stem	  D66	  
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