
	
	

Verkiezingsprogramma	D66	Noordenveld	

2018	–	2022	
	

	

	

Het	verkiezingsprogramma	van	D66	Noordenveld	is	
gebaseerd	op	de	vijf	richtingwijzers	van	D66	die	
hieronder	staan	genoemd.		

	

-	Vertrouw	op	de	eigen	kracht	van	mensen	

-	Streef	naar	een	duurzame	harmonieuze	samenleving	

-	Denk	en	handel	internationaal	

-	Beloon	prestaties	en	deel	de	welvaart	

-	Koester	de	grondrechten	en	gedeelde	waarden	
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Onderwijs	
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun 
leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke 
kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en 
persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht 
afkomst of geslacht. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. 

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.  

• D66 wil de komst van integrale kindcentra stimuleren. 
• D66 steunt samenwerking en fusie tussen (basis) scholen.   
• D66 steunt de uitvoering van het realiseren van een nieuwe school in Veenhuizen.  
• D66 wil dat de plannen voor de ontwikkeling van nieuwe scholen (modern en 

duurzaam) voortvarend opgepakt worden, hierbij is renovatie van bestaande gebouwen 
nadrukkelijk een mogelijkheid.  

• D66 wil dat leerlingen in Noordenveld tot en met het examen jaar onderwijs kunnen 
genieten.  

• D66 wil goede zorgondersteuning voor kinderen in het onderwijs.  
• D66 wil dat het lidmaatschap van de bibliotheek voor iedereen betaalbaar is. 

Uitgangspunt is dat de bibliotheek als basisvoorzieningen aanwezig blijft voor het 
lenen van boeken en publieke internet toegang.  

• D66 steunt initiatieven voor persoonlijke leerplanontwikkeling zoals in Norg.  
• D66 wil dat kinderen/jongeren betrokken worden bij de inrichting van nieuwe 

schoolpleinen en speelplekken.  

Het sociaal domein  
 
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten 
en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we 
zelfredzaamheid en samen redzaamheid van bewoners onderling. D66 verbindt bewoners en 
vrijwilligers onderling, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. D66 streeft naar de inclusieve 
samenleving, met oog voor alle generaties en groepen.  
  
De gemeente heeft de afgelopen jaren een grote verantwoordelijkheid gekregen binnen het 
sociaal domein. Zo is de gemeente nu verantwoordelijk voor een deel van de zorg voor 
langdurig zieken, de jeugdzorg, de wet Werk en Bijstand en voor passend onderwijs.	Het 
sociaal domein is zelfs verreweg het belangrijkste werkterrein van de gemeente.  
	

• D66 vindt dat de Noordenveldwerkers moeten blijven.  
• D66 wil voldoende budget voor het sociaal domein.  
• D66 vindt dat de gemeente de kwaliteit van de zorg moet monitoren.  
• D66 is voor het versimpelen van zorgregels.  
• D66 wil eerlijke tarieven in het sociale domein.  
• D66 wil goede steun voor de mantelzorgers waarbij speciale aandacht is voor 

jongeren.    
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• D66 is voor uitstekende toegankelijkheid voor gebouwen voor mindervaliden.  
• D66 wil dat de gemeente Noordenveld koploper wordt op het gebied van zorg 

verlenen op afstand (e-health).  
• D66 is voor een actief anti-rookbeleid.  
• D66 wil dat de gemeente initiatieven stimuleren om vereenzaming van senioren te 

voorkomen.  
• D66 wil dat laaggeletterdheid onder inwoners actief gesignaleerd en bestreden wordt.  

 

Duurzaamheid, natuur en milieu 
 
Een samenleving zonder groei bloeit niet. Groei zorgt voor dynamiek en voor kansen. D66 is 
niet tevreden met de groei die verwacht wordt. D66 wil schone groei. Dat betekent dat de 
gemeente duurzaamheid moet stimuleren bij nieuwe initiatieven. Verder moet de gemeente 
actief beleid voeren op stimulerende maatregelen voor verduurzaming van bestaande bouw. 
D66 wil groei die duurzaam is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat we bij de ruimtelijke inrichting oog hebben voor de natuur, het 
landschap en groen in de woonwijken. Noordenveld heeft veel om trots op te zijn: de 
Onlanden, het Leekstermeer, de bossen, de beekjes en de beeklandschappen. D66 wil dat 
graag behouden.  
 

• D66 wil behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit in Noordenveld. Dat 
is van belang voor de flora en fauna, de inwoners, de toerist en het vestigingsklimaat 
van bedrijven.  

• D66 is voorstander van het behouden van groen binnen dorpskernen en wijken. 
• D66 wil dat de gemeente grootschalig inzet op isolatie van bestaande bouw door 

bijvoorbeeld voorlichting over energiebesparing en het zelf opwekken van energie.  
• D66 wil meer zonnecollectoren op gemeentelijk gebouwen en op gebouwen die op 

afstand zijn gezet.  
• D66 wil meer woningen met nul op de meter stimuleren en geen aardgas in 

nieuwbouwwijken.  
• D66 vindt dat bestemmingsplannen flexibel van opzet moeten zijn, zodat de 

verbouwing van bijvoorbeeld een boerderij tot kantoor of appartementen geen 
onnodige belemmeringen kent.  

• D66 staat positief tegenover de mogelijkheid om de legesverordening aan te passen. 
Laat voor de legesbepaling de duurzame componenten van een initiatief niet 
meetellen: hoe duurzamer een initiatief, hoe lager de (bouw)leges.  

• De gevolgen van de klimaatverandering zijn merkbaar en D66 wil dat de gemeente 
daarop inspeelt, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwaterafvoer op het riool.  

• D66 wil dat de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) gehaald wordt in 
2020 door minder restafval, betere scheiding  en meer hergebruik van grondstoffen.  

• D66	wil	dat	inwoners	het	gemakkelijker	wordt	gemaakt	om	hun	afval	goed	te	
scheiden.		

• D66	wil	snel	duidelijkheid	over	de	gevolgen	van	de	gasopslag	bij	Langelo	en	
schade	dient	volledig	vergoed	te	worden.		
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Kunst	en	cultuur		
	
Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van 
de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet 
alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente 
ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. In 
onbruik geraakte panden en industrieterreinen kunnen veranderen in broedplaatsen voor 
creatief talent, bibliotheken zijn tegenwoordig culturele ontmoetingsplaatsen.  
Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëert de gemeente een eigen cultureel profiel: het 
“uithangbord” van de gemeente.  
 
Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk 
debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor 
(menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te 
denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun 
gemeente of regio. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen 
toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur, draagt bij aan een open samenleving met 
gelijke kansen. 
	

• D66 steunt het streven om de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO-
werelderfgoedlijst te krijgen. Initiatieven van het gevangenismuseum om de 
geschiedenis van het “Pauperparadijs” uit te lichten verdienen steun.  

• D66 ondersteunt Stichting Landgoed Mensinge om een toekomstbestendige 
organisatie te worden.  

• D66 wil meer wisselende exposites in eigen gebouwen van kunstenaars.  
• 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.  

• D66 wil dat er een jaarprijs wordt uitgereikt voor het beste jongereninitiatief op 
cultuurgebied.  

• D66 wil kleinschalige culturele initiatieven zoals de Worteldagen en 
huiskamerconcerten stimuleren.  

 

Ruimte om te wonen, werken en leven 	
	
D66 wil dat inwoners van Noordenveld trots zijn op hun gemeente. Dat betekent dat D66 wil 
dat inwoners graag in Noordenveld wonen. D66 wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, 
werken en leven. Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen duurzaam bouwen, 
maar we willen ook dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook 
gezond en groen. De	politieke	afwegingen	die	we	maken	voor	de	inrichting	van	de	ruimte	
beïnvloeden	niet	alleen	het	leven	van	huidige	inwoners,	maar	ook	dat	van	hun	kinderen	
en	kleinkinderen.	D66	vindt	bovendien	dat	iedereen	recht	heeft	op	een	veilige	en	
gezonde	leefomgeving.		
Voor D66 zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. 
Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los 
kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook positief. We willen dat het voor 
bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat 
ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat 
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hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed 
aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en 
groene omgeving.  
Agrarische ondernemers vervullen traditioneel een belangrijke rol in onze dorpen en het 
versterken daarvan is belangrijk. De schaalvergroting in met name de veehouderij zet door, 
waardoor bedrijven grotere complexen willen hebben. D66 wil hiervoor de ruimte geven 
indien de plannen goed landschappelijk inpasbaar zijn en het dierenwelzijn gewaarborgd is. 
Het zelf 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.  
 

• Met de regio Groningen-Assen blijft Noordenveld de bouwplannen voor zowel 
woningen als bedrijfsterreinen afstemmen.  

• D66 vindt dat bestemmingsplannen flexibel van opzet moeten zijn, waarbij globaal 
wordt aangegeven welke bebouwing waar komt. 

• D66 is een voorstander voor een pilot welstandsvrij bouwen.  
• D66 wil dat de visie “Expeditie Norgerduinen” voortvarend wordt uitgevoerd.  
• D66 wil dat er vaart gemaakt wordt met de ontwikkeling van Peize Zuid en het 

Oosterveld in Norg.  
• D66 wil dat bij nieuwbouw nestkasten voor vogels en vleermuizen geplaatst moeten 

worden.  
• D66 vindt dat op het Haarveld woon/werklocaties ontwikkeld mogen worden.  
• D66 wil dat er voldoende sociale en levensloopbestendige huurwoningen voor 

iedereen (jong en oud) gebouwd worden.  
• D66 wil meer huurwoningen in het middensegment.   
• D66 wil meer levensloopbestendige woningen. 
• D66 steunt het Concept Startdocument Centrumontwikkeling Roden en wenst als 

eerste een aanpak voor de Heerestraat. De plannen voor de andere kernen (Nieuw-
Roden, Peize en Norg) moeten in de komende collegeperiode worden uitgewerkt en 
opgestart.  

• D66 vindt dat initiatieven waarin burgers invulling geven aan de openbare ruimte met 
een open blik, en rekening houdend met een ieders belangen, bekeken moeten worden. 
In steeds meer gebieden nemen buurtbewoners het onderhoud van openbaar groen op 
zich, deze ontwikkeling steunt D66.  

• D66 wil dat er in de gemeente Noordenveld voldoende plekken zijn waar jongeren in 
hun vrije tijd naar toe kunnen gaan.  

• D66 wil bedrijven faciliteren, niet subsidiëren.  
• D66 wil het stimuleren van werkgelegenheid en uitvoering van de participatiewet 

samen met gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe aanpakken.  
 

Sport en bewegen  
	
D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de 
samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen goed onderwijs krijgt en kans 
maakt op een goede baan. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Eén van de 
manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te 
zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is 
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bovendien gezond: het vermindert de kans dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. 
Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien kan sport ook verbindend werken. Het 
zorgt ervoor dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in contact 
komen op het sportveld of in het park. Sport en bewegen brengt mensen samen en zorgt voor 
gelijke (ontwikkel)kansen.  
Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en 
andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen om de 
zelfredzaamheid te vergroten. Gemeentes hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van 
een accommodatie en zijn deels verantwoordelijkheid voor het inrichten van de openbare 
ruimte, het bevorderen van sporten en bewegen op school, het stimuleren van minder actieve 
groepen in de samenleving en in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. 
Ook voor de gemeente is het gezond om te investeren in sport en bewegen, want gezonde 
inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig.  
 

• D66 ondersteunt sport in haar volle breedte en onder alle groepen van de bevolking.  
• D66 is een voorstander van enkele topsportevenementen in Noordenveld.  
• D66 wil plaatselijke initiatieven zoals Stichting Beweegdorp Norg en Stichting Peize 

in Beweging ondersteunen.  
• D66 wil dat iedereen kan sporten en wil daarom een strippenkaart voor alle jongeren 

onder de 18 jaar.  
• D66 wil dat de gemeente zich inspant om ouderen en inwoners met een beperking te 

laten deelnemen aan sport en bewegen, óók bij sportverenigingen.  
• D66 vindt dat de gemeente actief met sportverenigingen mee moet denken over het 

werven van vrijwilligers. 
  

Verkeer en mobiliteit 
 
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende 
vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe 
makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe 
groter de mogelijkheid om ons leven in te richten zoals we willen.  
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 aantast. Verbetering van de bestaande wegen is wel nodig. In de buitengebieden wil 
D66 meer 60-kilometerwegen, in de bebouwde kom wil D66 meer 30-kilometerwegen.  

• D66 vindt dat het beheer van wegen en openbare ruimte goed moet zijn. 
• D66 wil met de omliggende gemeenten afspraken maken over voorrangregels (fietsers 

en auto’s).  
• D66 wil dat er op een goede manier uitvoering wordt gegeven aan de plannen voor de 

bushalte en fietsenstallingen in Norg.  
• D66 wil goede verlichting op fietspaden en bij belangrijke (oversteek)punten, voor  

meer veiligheid. D66 wil straatverlichting slimmer gebruiken (kattenogen/sensoren).  
• D66 wil dat de dynamische snelheidsindicator waarop automobilisten direct zien hoe 

hard ze rijden ingezet worden, zeker als bewoners, wijkbelangenverenigingen en 
dorpsbelangen hierom vragen. 

• D66 wil dat de Heerestraat in Roden overdag een autovrije leef- en winkelstraat wordt. 
Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.  
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Veiligheid	
	
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid 
keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij 
kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 
wil dat de gemeente Noordenveld zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. D66 vindt dat 
ook de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat als 
fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en 
andere vormen van ondermijning.  

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.  

• D66 is voorstander van een melding-volg-systeem om meldingen en klachten van 
inwoners bij de gemeente te volgen.  

• D66 wil dat gemeente, horeca en scholen de handen ineenslaan bij het geven van 
voorlichting over de gevaren van alcohol en drugs.  

• D66 wil dat politie en maatschappelijk werk proactief handelen bij jongeren die 
rondhangen en lawaai maken.   

• 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.  

• D66 vindt dat de gemeente de vergunningverlening voor evenementen in duidelijke 
richtlijnen vast moet leggen m.b.t. geluidsnormen.  

• D66 wil de verplichting voor organisatoren van (sport)evenementen om hun afval op 
te ruimen streng handhaven.  

• D66 wil dat Noordenveld samenwerking met omliggende gemeenten zoekt om een 
waakhond in te stellen die toezicht houdt op de digitale veiligheid van gemeenten.  

 

Inwoner en bestuur  
	
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid; een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij 
hun leven inrichten en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vereist de mogelijkheid 
voor mensen om te bepalen wie hen bestuurt en wat die bestuurders doen. Uitgaande van 
persoonlijke vrijheid in verbondenheid is het van groot belang dat overheden zich aan de door 
henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar 
zijn. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat 
waarop mensen invloed en inspraak hebben. 
 
D66 is een landelijke partij met nadrukkelijk oog voor het lokale. D66 wil dat de gemeente als 
organisatie volledig in dienst staat van haar inwoners, waarbij inwoners transparantie, 
professionaliteit, kwaliteit en continuïteit mogen verwachten. 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  
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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.  
 

• D66 wil bewoners/organisaties in een vroeg stadium betrekken bij het maken van 
plannen.  

• D66 pleit voor het actief openbaar maken van gemeentelijke informatie. De gemeente 
moet zorgen dat informatie makkelijk terug te vinden is, ook voor inwoners zonder 
internet.  

• D66 wil dat er een NoordenveldApp komt zodat inwoners laagdrempelig contact 
kunnen hebben met de gemeente.  

• D66 is voorstander van samenwerking met andere gemeenten wanneer dit de kwaliteit 
van de dienstverlening verbetert. In elke samenwerkingsvorm moet de controlerende 
taak van de raad worden gewaarborgd.  

• D66 is voor het instellen van een jeugdraad. D66 vindt schoolbezoeken waar 
voorlichting wordt gegeven over politiek een laagdrempelige manier om jongeren bij 
politiek en de maatschappij te betrekken.   

 

Financiën  
 
De financiën van Noordenveld moeten altijd op orde zijn om de gemeente goed te kunnen 
leiden. De begroting moet oplossingsgericht, sluitend en solide zijn, waarbij de continuïteit en 
de weerbaarheid van de financiën gewaarborgd worden.  
 
D66 wil enerzijds dat Noordenveld de reeds sterke punten van de gemeente als uitgangspunt 
neemt bij economisch beleid. Zo moet de gemeente blijven investeren in goede 
sportvoorzieningen. Maar anderzijds moet er juist geïnvesteerd worden in de zaken die nog 
niet van uitstekende kwaliteit zijn. Zo kan er meer geïnvesteerd worden in 
duurzaamheidsmaatregelen en contact met de inwoners. 	
 

• De decentralisaties van  taken van  het Rijk naar de gemeente hebben afgelopen jaren 
plaatsgevonden. De gemeente moet blijven zorgen voor een goede financiële 
huishouding.  

• D66 wil de belastingdruk voor inwoners en bedrijven niet meer laten stijgen dan  met 
de inflatie.  

• D66 vindt dat tegenvallers zo snel mogelijk opvangen moeten worden, zodat een 
erfenis uit het verleden niet als een molensteen om onze nek blijft hangen.	

• D66 wil geen rioolheffing gekoppeld aan OZB-waarde van je huis, maar gekoppeld 
aan je waterverbruik. Zo bespaar je dubbel als je minder water verbruikt.  

• D66 wil de hondenbelasting afschaffen.  

 

 

 

 

1.1 
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