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Uit de raad:

Bouwplan Steeg aangepast
Er mag gebouwd worden aan de Steeg in Norg, maar wel 
onder andere voorwaarden dan het college voorstelde. Dat is 
de uitkomst van het vierde debat in de gemeenteraad over het 
omstreden bestemmingsplan voor het historische deel van 
Norg. De raad stemde in met een amendement van D66 om de 
dakhelling en de goothoogte wat te verlagen, waardoor een te 
bouwen woonhuis hier naar verwachting iets beter bij de 
bestaande Rijksmonumenten zal passen.  
Volgens raadslid Frederik van Lookeren Campagne was de 
afweging voor de fractie om tegen het plan te stemmen, of het 
proberen het aan te passen. “Wij hebben voor het laatste 
gekozen, omdat je beter wat kan veranderen dan te roepen dat 
je tegen bent, maar het oorspronkelijke plan er toch komt.” 
Het is echter nog lang niet zeker dat hier gebouwd gaat 
worden, omdat Kerspel Norg heeft aangekondigd tot aan de 
Raad van State door te gaan met het maken van bezwaar. 
Bovendien moet er ook nog een omgevingsvergunning 
worden afgegeven door B&W, en na alle discussies over het 
plan Steeg 3 zal hier extra scherp op gelet worden. 
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Esweg veiliger

De Esweg in Nieuw Roden 
moet snel veiliger worden. Dat 
stelde D66 fractievoorzitter 
Gerbrant Fennema tijdens de 
behandeling van de begroting 
2016 in de gemeenteraad. Het 
college wil deze weg pas 
aanpakken in 2017, maar D66 
wil dat sneller zodat de weg al 
in 2016 veiliger is voor o.m. 
schoolgaande kinderen. 

Poll Albertsbaan

Tijdens de behandeling van 
het plan om de Albertbaan in 
Roden op te knappen heeft er 
een poll gestaan op de 
website D66Noordenveld.nl . 
Van de 139 deelnemers waren 
er 87 voor de grote 
opknapbeurt, 45 voelde meer 
voor een hele simpele aanpak 
van het parkeerterrein. De raad 
koos na veel discussie voor de 
grote verbouwing. 
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D66 50 jaar!
Het jaar 2016 wordt een belangrijk voor D66. De partij bestaat 
op 14 oktober 50 jaar. Tijd om vooruit te kijken maar zeker ook 
om de achterliggende tijd te evalueren. Hetgeen we als 
bestuur van D66 Noordenveld ook gedaan hebben. 
De thema-avonden vonden wij leuk en informatief door alle 
inbreng. Graag zouden wij daar mee doorgaan. Vandaar dat wij 
als bestuur u als leden beter willen leren kennen. Door op 
informele manier elkaar te ontmoeten kunnen jullie ons 
thema’s aangeven die bij jullie spelen. Dat mogen landelijke 
problemen zijn maar zeer zeker ook regionale en 
gemeentelijke zaken. 
Het bestuur hoopt dan ook dat we elkaar in 2016 vaker zien en 
vaker met elkaar van gedachten wisselen. Johan Sagel, Hans 
Laan en Paul Eisenga hebben er zin in, hopelijk jullie ook. 

Onduidelijkheid over gevolgen gasopslag
Het wachten op het rapport van de NAM over mogelijke 
gevolgen van de gasopslag in Langelo duurt veel te lang. 
Daarom heeft de fractie van D66 in Provinciale Staten hierover 

vragen gesteld aan Gedeputeerde 
Staten. Volgens GS komt het rapport 
nu echt snel. Het is te hopen, want het 
uitblijven van het rapport is des te 
ongelukkiger nu minister Kamp op 
Kamervragen nog eens heeft erkend 
dat aardbevingen met een kracht 
boven 1,5 op de schaal van Richter 
‘niet uitgesloten’ zijn. Volgens deze 
schaal zijn aardbevingen onder de 

1,5 niet te voelen, maar daarboven wel 
en kan er lichte schade ontstaan. D66 Noordenveld zal scherp 
opletten dat het rapport van de NAM duidelijke antwoorden 
geeft over de oorzaak van de schade aan huizen in de 
omgeving van Steenbergen. De presentatie die het bedrijf in 
september gaf aan de gemeenteraad ging vooral over hoe het 
onderzoek plaatsvindt, nuttige informatie, maar niet waar 
omwonenden en politiek op zitten te wachten. Naar 
verwachting komt er midden december meer duidelijkheid. 

Agenda 
De raad vergadert om de twee week op woensdag. De 
(steun)fractie vergadert hierover op de maandag voorafgaande 
deze vergadering. De raadsvergaderingen zijn op 2 en 16 
december, 13/27 januari, 10/24 februari, 9/23 maart, 6/20 april. 

Nieuwjaarsborrel: 26 januari, Landelijk congres:16 april, 
Papendal , Arnhem
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Colofon

Gerbrant Fennema 
Fractievoorzitter. 
06-46075099 
g.fennema@raadgemeentenoordenveld.nl 

portefeuille 
Presidium, Beheer openbare 
ruimte,Onderwijs, Sport, Recreatie en 
toerisme, Milieu, Ruimtelijk ordening 
(Roden e.o.), Financiën 

Frederik van Lookeren Campagne 
Raadslid 
06-10519168 
F.vanlookeren@raadgemeentenoordenveld.nl 

portefeuille 
Burger en bestuur, Veiligheid, 
Economische ontwikkeling, Werk en  
inkomen, Zorg en welzijn, Ruimtelijk  
ordening (Norg e.o.), Werkwijze raad 

Johan Sagel 
j.sagel@raadgemeentenoordenveld.nl 
Plv. commissielid gemeenteraad, 
Voorzitter afdelingsbestuur 

Paul Eisenga 
Secretaris bestuur 
D66Noordenveld@gmail.com 

Hans Laan 
Penningmeester bestuur 
hans.laan@gmail.com 

Lid steunfractie 
Pieter Dijkstra 
pieterdijkstra@outlook.com 

contactpersoon vanuit statenfractie: 
Niels Strolenberg 
niels@strolenberg.nl 

Mail: 
D66Noordenveld@gmail.com 
website: D66Noordenveld.nl 
Facebook: D66-Noordenveld 
Twitter: @D66Noordenveld 
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