
   

 

 

Intentie-/Verkiezingsprogramma CDA Noordenveld 2018-2022 

Een goed en gezond Noordenveld; voor nu en voor later! 

Op basis van vertrouwen: loslaten waar het kan, aanpakken waar het moet. 

 

Inleiding 

CDA Noordenveld 

Als CDA Noordenveld volgen wij onze eigen plaatselijke koers. Niet ingegeven of 

opgelegd door provinciaal of landelijk CDA. Wij zijn vooral met onze eigen ogen en oren 

gespitst op de wensen, behoeften en initiatieven in onze veelvormige gemeente. Wij zijn   

een partij die duidelijk gericht is op de belangen van Noordenveld (inwoners, 

ondernemers en organisaties). Daarbij vormen de uitgangspunten van het CDA wel een 

referentiekader voor ons politieke denken en handelen: Gespreide verantwoordelijkheid, 

Rentmeesterschap, Publieke gerechtigheid en Solidariteit. 

CDA Noordenveld koestert het naoberschap; dat toont het CDA door (politieke) aandacht 

voor de mensen die moeilijk of niet kunnen meekomen, voor de vereenzaamde inwoners 

en voor hen die zorgvragen hebben (jong en oud). Tegelijk staan we voor die grote 

groep inwoners en gezinnen, die op eigen benen staan, maatschappelijk zelfstandig zijn 

en zich bovendien vaak vrijwillig inzetten voor anderen om zo bij te dragen aan de 

leefbaarheid in Noordenveld: werkzaam, sociaal bewogen, zorgzaam, sportief, feestelijk 

en gastvrij!     

Noordenveld is een bijzondere gemeente waar het goed leven en wonen is.                         

We bestaan uit 26 woonkernen die onderdeel zijn van een uniek en gevarieerd Drents 

landschap. Leven in Noordenveld kan in harmonie en vrede. Dat willen wij graag zo 

houden! Daarom vindt het CDA het waardevol dat de noodzakelijke randvoorwaarden om 

gelukkig, zinvol en met plezier samen te kunnen leven, behouden blijven. Waar nodig 

moeten deze verbeterd en versterkt worden in samenwerking met onze inwoners.   

In dit intentie-/verkiezingsprogramma 2018-2022 ontvouwen wij onze ideeën, wensen 

en programmapunten voor de volgende bestuursperiode in de gemeente Noordenveld. 

Uiteraard houden wij rekening met de verkregen signalen en opmerkingen van inwoners 

in Noordenveld. 

CDA-Noordenveld heeft de afgelopen jaren overtuigend politiek bijgedragen aan 

verandering en vooruitgang op veel terreinen*) in onze gemeente; waarbij wij ons 

terdege realiseren dat niet iedere inwoner in dezelfde mate hierin heeft kunnen delen.  

*)De overdracht van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeente in het sociale domein 

is in Noordenveld goed verlopen. De belangen door en voor inwoners en wijken worden steeds 

beter behartigd in verschillende initiatieven zoals de Expeditie Norgerduinen, Omgevingsvisie 

2030, dorpshuis voor Langelo, groei van het aantal belangenverenigingen en 

breedbandinitiatieven. Ook op het terrein van duurzaamheid (investeringen, coöperaties, 

zonnepanelen) wordt veel gerealiseerd. Het aantal (sportieve) evenementen neemt explosief toe 

en er gebeurt veel op allerlei terreinen: cultureel en recreatief Noordenveld is in potentie gezond, 

de eerste kavels op Oosterveld (Norg) zijn verkocht, het bestemmingsplan Peize-Zuid is in 

ontwikkeling, het centrum van Roden wordt verder opgeknapt na afronding fase 1 ‘de 

Albertsbaan’ en de aantrekkelijkheid van Noordenveld blijkt uit de groeiende behoefte 

aan woningbouw.  



   

 

 

Graag vermelden wij hier nog de trotse conclusie van onderzoekers van de Rabobank en 

Universiteit Utrecht: de zogeheten ‘brede welvaart’ in Nederland is gemiddeld het hoogste in 

‘ons’ noordelijk deel van Drenthe! Met brede welvaart bedoelen de onderzoekers welzijn. Ze 

kijken dan niet alleen naar inkomen maar ook naar aspecten als baanzekerheid, onderwijs, 

veiligheid en woongenot (Trouw, 27 oktober 2017).  

 

 

 

Intenties en programmapunten 

CDA voor alle inwoners 

Het CDA is een overtuigd pleitbezorger van het benutten en mobiliseren van de kracht 

van de samenleving, van echt deelnemen. Het CDA wil er zijn voor alle inwoners van 

Noordenveld, dus ook voor diegenen die niet zo mondig, assertief, draagkrachtig of juist 

kwetsbaar zijn. Wij beschouwen Noordenveld als een inclusieve samenleving!  Het CDA 

wil de komende periode de stille, niet gehoorde inwoners meer stem geven (Gemeente 

organiseert huisbezoeken, bijeenkomsten en schakelt meer maatschappelijke ‘ogen en 

oren’ in) en gaat daar ook in de gemeentelijke participatie-aanpak op aandringen. In 

ieder geval moet de gemeente er zijn voor de hulpbehoevenden (o.a. gezinnen met 

kinderen die in armoede leven). Het CDA  vraagt nadrukkelijk aandacht voor het 

armoede- en schuldhulpprobleem: we willen in 2018/2019 laten onderzoeken of en in 

welke mate aanvullende maatregelen nodig zijn om meer inwoners daadwerkelijk uit de 

cirkel van armoede-/ schuldhulp en sociale kredietverlening te kunnen krijgen.   

Bovendien willen wij graag meer en beter inzicht verkrijgen in de werkelijkheid van 

eenzaamheid onder inwoners van Noordenveld; ouderen hebben daarbij relatief het 

meest te kampen met eenzaamheid. Het CDA wil aansluiten bij bestaande initiatieven en 

eenzaamheid ook onderdeel laten uitmaken van de ‘ogen-en-oren’ van bijvoorbeeld 

buurtcoach en noordenveldwerker.   

Financiën 

 

Het CDA staat voor een degelijk en evenwichtig financieel beleid. Wij verwachten dat de 

financiële armslag langzaam maar zeker ruimer wordt vanaf 2018.  

Wij vinden het verantwoord en nodig om weer verstandig te gaan investeren op 

terreinen waar de inwoners behoefte aan hebben. Om Noordenveld leefbaar te houden 

moeten we investeren in de economie, bijv. op basis van het daadwerkelijk realiseren 

van de opgestelde, sterk vernieuwende centrumvisies (Roden, Peize en Norg) en door te 

zorgen dat we aantrekkelijk zijn voor bijv. jongere gezinnen. Financiële ruimte willen we 

vooral gebruiken om te investeren in de toekomst. 

Wij zetten ons altijd in om de jaarlijkse stijging van gemeentelijke lasten, zoals OZB 

(onroerendezaakbelasting), voor onze inwoners zo beperkt mogelijk te houden. Als 

natuurlijke bovengrens zien we dan de %-ontwikkeling van de inflatie.     

 

 

 



   

 

 

Omgevingsvisie 2030 

 

Met de opgestelde Omgevingsvisie 2030 (Gemeente Noordenveld) in de hand zijn er 

mogelijkheden om vernieuwende keuzes te maken. Een omvattende visie als de 

Omgevingsvisie 2030, tot stand gekomen met inbreng en hulp van een relatief groot 

‘maatschappelijk draagvlak’, moet nader worden uitgewerkt op deelgebieden, 

bijvoorbeeld met focus op de actuele wensen en verlangde voorzieningen in  

de 26 woonkernen van Noordenveld. 

 

Sociaal domein   

  

Wij willen dat Noordenveld staat voor goede en adequate jeugdzorg, jeugdzorg die 

daadwerkelijk leidt tot positieve resultaten (bij jongeren, in gezinnen); waarbij geen 

jongere buiten de boot valt. Wij vragen daarom om regelmatige voortgangsrapportage 

en willen ons laten informeren over de individuele problemen en aanpak zelf. Waar nodig 

interveniëren wij.  

Het CDA omarmt goede, menswaardige ouderen- en verpleeghuiszorg. Wij gaan ervan 

uit dat in Noordenveld hiervan sprake is. We monitoren dit en laten ons concreet 

informeren.   

De essentie van Maatschappelijke ondersteuning (WMO) is in 2017 geactualiseerd in de   

gemeentelijke nota ‘natuurlijk samen doen’; het CDA staat achter de aanpassing die 

uitvoering geeft aan meer en betere preventie van ‘welzijns-/welvaart -problemen’, 

zodat minder snel beroep hoeft te worden gedaan op (intensievere) zorg. Bestaande 

organisaties, zoals WiN (Welzijn in Noordenveld) en SpiNN, kunnen volgens ons hierbij 

een belangrijke rol vervullen, op basis van hun lokaal opgebouwde expertise en netwerk. 

Grote waardering heeft het CDA voor de mantelzorgers en de overige vrijwilligers die de 

medemensen zorg en verzorging geven; en tegelijk strijden tegen vereenzaming. Wij 

zullen waar mogelijk steun geven en zo nodig extra budget bepleiten. 

Vluchtelingenwerk zien wij als een wezenlijk en gewaardeerd onderdeel van het 

maatschappelijk leven in Noordenveld. Het CDA wil zich sterk maken voor een zo 

volwaardig mogelijk meedoen in het Noordenveldse sociale domein.  

 

Om diverse redenen kunnen we niet meer zonder Voedsel- en kledingbank. Zij vangen 

veel particuliere nood en ellende op. Het hoeft geen betoog dat het CDA deze 

vrijwilligersinstellingen steunt en daarom ook de verzekering wil dat de jaarlijkse 

gemeentelijke bijdrage in stand blijft.  

    

De oprichting van de gemeente Westerkwartier (Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast) 

is per 1 januari 2019 een feit. De oorspronkelijk samenwerking van Noordenveld met 

deze gemeenten in de Gemeenschappelijke Regelingen Novatec en (deels) ISD vervallen 

dan van rechtswege. Het CDA zal zich ervoor inzetten dat de opheffing gaat leiden tot 

andere vormen van samenwerking (bijv. op gebied van Beschut werken) en, waar 

mogelijk, tot een gedreven, vitale organisatie in eigen beheer (bijv. Soc. Dienst-

uitvoering Participatiewet, GroenWerk).  

 

De financiële verplichtingen Sociaal Domein zijn momenteel op orde. Dat wil het CDA 

ook de komende jaren zo houden. Gegeven de reële kans op onvoorziene uitgaven 

vinden wij het wenselijk een royale reserve Sociaal Domein aan te houden.  

   

 



   

 

 

Statushouders in Noordenveld 

  

Deze nieuwe inwoners van Noordenveld zijn welkom en moeten zich thuis kunnen voelen 

in onze gemeente. Dat betekent zoveel mogelijk meedoen (sport, spel, cultuur), NL-

taalvaardigheid verwerven, werken, studeren en kennismaken met de buurt en de 

omgeving. Het CDA vindt dat de gemeente bij het bewerkstelligen van integratie-

doelstellingen een permanente verantwoordelijkheid heeft; zowel naar de statushouders 

toe als naar het dorp, de buurt en de straat waar zij worden gehuisvest. Wij verwachten 

van de gemeente en de betrokken instanties tijdig en openhartig inzicht (2x per jaar). 

Wij gaan ons jaarlijks actief (laten) informeren over de werkelijke situatie waarin deze 

groep mensen verkeert. 

 

Duurzaam en toekomstbestendig Noordenveld 

 

Het CDA steunt het actief bevorderen van ‘nul-op-de-meter’- investeringen. Wij vinden 

dat de gemeente hier een rol heeft om inwoners en ondernemers van Noordenveld 

versneld te ‘verleiden’ met aantrekkelijke voorstellen en ideeën. Waarom zijn nog vele 

inwoners terughoudend op dit terrein en hoe kunnen zij beter worden geholpen om wél 

duurzaamheidsstappen te gaan ondernemen? Bijvoorbeeld met advies en hulp bij de 

diverse subsidie- en financieringsmogelijkheden.      

 

De bestaande particuliere woningvoorraad moet toekomstbestendig (2020-2050) worden 

gemaakt: duurzaam op het gebied van bouwmaterialen, water- en energiegebruik. 

Nieuwbouw wordt zo mogelijk zonder gasaansluiting opgeleverd. Het CDA wil dat de 

komende bestuursperiode tot ideevorming en langjarige planmatige opzet wordt 

gekomen met inzicht over wanneer welke straat/wijk aan de beurt is en hoe de 

financiering (tegemoetkoming) kan worden geregeld. Wat het CDA betreft wordt zo snel 

mogelijk begonnen met de werkzaamheden (2018/2019).  

 

Onderwijs 

Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. Het CDA staat voor 

keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat. Tegelijk vinden wij verdergaande 

samenwerking tussen scholen prima (zoals het samengaan van de scholen in Een), voor 

zover op vrijwillige basis en instemming ouders. En goed voorbeeld vinden wij ook de 

bouw van een Kindcentrum te Veenhuizen waarbij zowel het christelijke als openbaar 

onderwijs elkaar in een goede samenwerking hebben gevonden.  

Het aanstaande investeringsplan voor scholen in Veenhuizen, Roden en Nietap wordt 

door het CDA van harte gesteund. Het CDA wil naar een 15-jaars investeringsplanning 

voor school-renovatie en -nieuwbouw. Het vraagstuk over het ‘op afstand’ zetten van 

OPON (koepel openbaar onderwijs) kan wat het CDA betreft worden meegenomen/- 

gewogen: waarom wel/niet wenselijk?   

  

Beheer Openbare Ruimte 

Het CDA stoort zich samen met vele inwoners aan de verloedering en verslonzing van 

wegen, pleinen, brinken en openbaar groen. De komende periode willen wij ons hard 

maken voor een openbare ruimte die er fris, aantrekkelijk en uitnodigend uitziet. Dat 

betekent ook dat de schelpen(fiets) paden moeten worden onderhouden en de mooie  



   

 

 
klinkerwegen, zoals Westervelde -Veenhuizen en Langelo-Lieveren, aangepast moeten worden voor 
fietsers (zoals weg Norg-Westervelde).    
Het CDA vindt buitengewoon belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met de 

denkkracht, wensen, initiatieven en inzet van inwoners, buurten en 

belangenverenigingen. Het begrip ‘Right to Challenge’ (=mogelijkheid om de gemeente 

Noordenveld uit te dagen met andere, betere, ideeën) past hierbij !  

 

Afval   

  

Het CDA omarmt het idee van de circulaire economie: afval is grondstof. De inwoners 

van Noordenveld wordt gevraagd om afval te scheiden waar dat kan en het restafval 

steeds meer te beperken. Wij staan open voor afvalexperimenten die oog hebben voor 

het faciliteren en verleiden van onze inwoners. CDA-Noordenveld is tegenstander van 

een ‘bestraffend’ afvalweegsysteem (Diftar- gedifferentieerde tarieven). We willen dat 

slim wordt omgegaan met ‘omgekeerd’ inzamelen (= zelf wegbrengen) van het restafval. 

Bovendien kent afvalinzameling en –verwerking zulke snelle ontwikkelingen en 

veranderende inzichten dat wij daar bij de komende evaluaties (eerste in 2018) rekening 

mee willen houden. 

 

Veiligheid 

 

Regelmatig wordt ergens in Noordenveld ingebroken of vinden calamiteiten plaats. Wij 

hebben de stellige indruk dat de beperkte aanwezigheid van de politie in ieder geval niet 

bijdraagt aan een snelle aanwezigheid op plaats delict of bij calamiteit. Het CDA vindt 

dat in ieder geval zowel in Roden als in Peize en Norg een (bij voorkeur permanent) 

bemenste politiepost aanwezig moet zijn. Het organiseren van wekelijkse 

(wijkagent)spreekuren in buurthuizen/ zorgcentra kan een begin zijn. Het CDA gaat hier 

in 2018/2019 actief op in (samenspraak met Veiligheidsregio en Politie Noord Drenthe) 

met de wil om tot zichtbaar resultaat te komen.   

 

Investeren-in-brede-zin 

Dit willen wij bevorderen op het terrein van economische ontwikkeling (nieuwe 

bedrijvigheid, onderwijs, werk- en woongelegenheid), sociale innovatie, publiek vervoer 

en duurzaamheid. De onderlinge bereikbaarheid en samenhang van de 26 kernen in 

Noordenveld willen wij stimuleren, ook vanuit recreatief-toeristisch perspectief; daarbij 

willen wij ook nadrukkelijk aandacht voor de dynamiek in de kleine kernen! 

 

Op het gebied van beroeps/academisch onderwijs wil het CDA dat Noordenveld meer 

onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden gaat faciliteren. Wij geloven dat daarmee ook 

de aantrekkelijkheid toeneemt voor vernieuwende economische impulsen (werk!). Met 

initiatieven als de Health Hub hebben we in ieder geval al een prima voorbeeld ‘in huis’!    

 

Wij vinden dat de gemeente ondernemende, vernieuwend-duurzame agrarische 

bedrijvigheid en MKB (midden- en kleinbedrijf) zodanig moet faciliteren dat het 

aantrekkelijk wordt om uit te breiden of zich hier te vestigen; zowel vanuit het oogpunt 

van ruimte geven aan innovatieve technologieën/producten als het creëren van 

(andersoortige) werkgelegenheid. 

    

 

 



   

 

 

Wij zijn voorstander van het bevorderen van jaarlijkse meerdaagse culturele activiteiten 

in Veenhuizen met in het achterhoofd de positieve indruk van de theaterproductie Het 

Pauperparadijs. Wij menen dat Veenhuizen ruimte en mogelijkheden biedt om een 

unieke culturele traditie te ontwikkelen.   

 

Het CDA is voorstander van aansprekende centrum-impulsen (Roden, Norg, Peize) en 

extra woningbouw. Dit kan voorkomen dat jongeren vertrekken uit Noordenveld en biedt 

de keuze aan mogelijke nieuwkomers om zich hier te kunnen vestigen. Extra 

woningbouw betekent ook dat scholen, verenigingen en overige maatschappelijke 

voorzieningen in stand kunnen worden gehouden. Voor Norg geldt in dit verband het 

succes van een snelle(re) ontwikkeling van Oosterveld als ‘injectie’ voor het lokale woon- 

en leefklimaat.  

 

Wij steunen en stimuleren het ontwikkelen van een woon- en leefomgeving die gericht is 

op het welzijn van de inwoners. Het CDA is daarom positief over het initiatief op het 

terrein van camping Dorado. Dat kan onderdeel zijn van een alomvattende kijk op de 

toekomstige mogelijkheden voor het gebied Roden-Zuid. Verder willen wij een actief 

beleid om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte naar particuliere verhuur; 

datzelfde geldt voor de vraag van ouderen naar (ruimere) appartementen.  

  

Centrumontwikkeling Roden 

Met de renovatie van de Albertsbaan is een geslaagde en hoogstnoodzakelijke start 

gemaakt met het herinrichten van het centrum van Roden. Het CDA ziet het begrip 

‘centrum’ in ruime zin. Strikt genomen begint de aantrekkingskracht van het centrum al 

bij de binnenkomst in Roden.  De centrumfunctie Roden zien wij geografisch vanaf 

Westeresch tot en met Havezathe Mensinge.  

 

Om het centrum verder te ontwikkelen willen wij meewerken aan een goed en gedurfd 

plan dat past binnen de Omgevingsvisie. Het moet voortvarend worden opgepakt. Het 

CDA vindt dat een combinatie van gemeente en medefinanciers (Regio Groningen/Assen, 

Prov. Drenthe, zakenkring) in staat moet zijn om een fors investeringsbedrag op te 

brengen. Hierbij zou het opzetten van een ontwikkelbedrijf Roden Centrum de motor 

kunnen zijn voor een snelle realisatie. Wij menen dat de overtuiging met name moet 

zitten in het onderscheidende en opvallende vermogen van het plan dat voortkomt uit de 

wensen van de belanghebbenden (inwoners, ondernemers, dorps-/wijkverenigingen, 

toeristen).  

  

Het CDA beschouwt de maatwerk-centrumaanpak van Roden als opmaat voor 

Centrumvisies Peize en Norg. De komende bestuursperiode willen wij dat deze visies 

worden opgesteld en gereed zijn voor uitvoering. 

 

 

Aandacht voor imago Noordenveld   

 

Bij binnenkomst op gemeentegrond wordt de eerste indruk gevestigd over de 

aantrekkelijkheid van de gemeente. Dat is belangrijk voor potentiële toeristen of 

dagrecreanten. Wij vinden dat daarvoor meer aandacht moet komen. Illustratief is de 

binnenkomst via Peizermade: dat veroorzaakt geen ‘opwinding’ om de gemeente en haar 

centra verder te verkennen. Het CDA vindt dat Peizermade als toegangspoort van 

Drenthe-Noordenveld veel aantrekkelijker kan worden gemaakt; hetzelfde geldt voor 

andere toegangspunten. Wij vinden dat hier een ‘marketing’- vraagstuk ligt: hoe zit het 

met het imago van Noordenveld? (‘zelfreflectie’).  

 

 

 



   

 

 

 

Investeren in Ruimtelijke Ordening 

 

Wat betreft ruimtelijke ordening zullen de komende jaren spannend en intensief worden. 

Het gaat beter met de economie en er is meer behoefte aan woondiversiteit. De 

woningbehoefte-aannames van nog niet zolang geleden zijn achterhaald. Wij vinden dat 

Noordenveld op tijd moet beschikken over voldoende bouwkavels, rekening houdend 

met de vraag naar varianten in de vrije sector (koop en huur) én in de sociale 

huursector. Op dit moment zijn er te weinig bouwkavels beschikbaar in Roden, Peize en 

Norg, laat staan dat we op korte termijn iets als ‘kindvriendelijke’ wijken kunnen 

opleveren. Het CDA vindt dat er meer betaalbare huurwoningen en appartementen in 

Noordenveld moeten komen. Het CDA ervaart het als zeer zorgelijk dat we ook in 

2018/2019 nauwelijks concurrerend zullen zijn met bestemmingsplannen als Ter Borch 

(Eelderwolde- gemeente Tynaarlo), Oostindië (Leek) en Kloosterveen (Assen).  

 

Nieuwe bestemmingsplannen zijn nodig en moeten voor 2020 worden ontwikkeld. 

Welstandscriteria moeten zo min mogelijk de uitvoering en snelheid van deze 

ontwikkeling frustreren. Het CDA wil dat de procedures veel begrijpelijker en korter 

worden; uiteraard ook bij procedures rond bestemmingswijzigingen. 

Bovendien is het hierbij belangrijk om goed gespreid in de tijd exploitatiewinst 

(grondbedrijf) te realiseren, winst die kan worden aangewend voor nieuwe 

investeringen.   

 

Bovendien vindt het CDA dat de gemeente zich, meer dan voorheen, moet richten op 

ruimtelijk en economische ontwikkelingen (net) buiten de gemeentegrenzen en daar een 

adequaat antwoord op moet formuleren. Een voorbeeld is de P&R- Hoogkerk en de 

vestiging van Hotel Van de Valk. Volgens ons had Noordenveld hier meer aandeel 

kunnen hebben in de totale gebiedsontwikkeling. Het CDA wil dat daar nader aandacht 

voor komt (in gesprek met buurgemeenten, RGA - RegioGroningenAssen en provincies), 

met het oog op toekomstige kansen én op het ontwikkelen van ruimtelijk-strategisch 

inzicht bij de gemeente.      

 

Op het gebied van Grondbeleid kan de gemeente zich actiever opstellen en meer 

initiatief nemen. Een duidelijk plan voor de woningbouw voor de komende 10 jaren is 

wenselijk. Als we niet actief zijn dan dreigt economische achteruitgang en kan 

Noordenveld een gemeente worden met een erg onevenwichtige bevolkingsopbouw. 

Investeren in sport 

 

Het CDA vindt investeren in sport en sportiviteit in Noordenveld belangrijk.  Sport en 

beweging is voor alle mensen goed en belangrijk en uiteraard ook voor onze jeugd. Wij 

zijn overtuigd van de preventieve werking van sportactiviteit om gezondheids-, mentale- 

en welzijnsklachten te voorkomen en terug te dringen.  

 

Sportverenigingen hebben het moeilijk. Het is lastig om de financiën rond te krijgen, 

vrijwilligers te werven en besturen te bemensen. Bovendien staat het op peil houden van 

het ledenbestand onder druk. Daarbij komt dat veel verenigingen gehuisvest zijn in oude 

of verouderde gebouwen. Wij willen dat verkend en onderzocht wordt wat er in de 

komende tien jaar nodig is om te komen tot vernieuwde, gezonde en eigentijdse 

sportvoorzieningen in Noordenveld. Het CDA vindt dat dit samen met de verenigingen 

moet worden uitgewerkt. 



   

 

 

 

Investeren in sociale samenhang   

 

Hoort iedereen erbij? Ja, natuurlijk! Maar sommige mensen vallen tussen de wal en  

schip. Juist mensen, jong en oud, in sociaaleconomisch zwakkere omstandigheden, zijn 

niet altijd goed in beeld. Dit zijn wel degenen die aandacht en hulp nodig hebben van de 

overheid. Hetzelfde geldt voor statushouders die moeten leren zelfstandig te 

functioneren in Noordenveld. Wij willen dat de gemeente Noordenveld zich maximaal 

inspant om iedereen goed in beeld te hebben en zich daarbij de vraag stelt of de goede 

en juiste aandacht wordt gegeven. Hier denken wij ook aan pedagogische ondersteuning 

van gezinnen van statushouders, ter bevordering van hun integratie én thuisgevoel in 

Noordenveld. Bovendien hebben we het over het betrekken van vereenzaamde, soms 

vergeten ouderen bij activiteiten waar (prettig) samenzijn en samendoen (wat) 

levensvreugde geeft.  

     

Uiteraard vergeten we hier niet de kinderen en jongeren aan wie Noordenveld goede 

ontplooiings- en expressie-mogelijkheden (sport&spel, scholing&educatie, 

zingeving&cultuur, evenementen, uitgaan) moet bieden. Het CDA staat open voor 

verrijkende initiatieven!    

 

Investeren in klantgerichtheid en dienstverlening   

   

De gemeente draagt zorg voor tevreden inwoners. 

Veel zaken zijn goed geregeld in Noordenveld. Klachten die wij horen zijn er op het 

gebied van woningbouw en vergunningverlening. Procedures moeten korter en de 

benadering kan klantvriendelijker. Er moet meer gedacht worden in mogelijkheden dan 

in ‘waarom het niet kan’.  Iedere aanvraag dient een accountmanager toegewezen te 

krijgen die verantwoordelijk voor een snelle en adequate afhandeling.  

 

Het CDA stelt voor om klanttevredenheid te monitoren. Iedere inwoner die een 

vergunning krijgt, en zeker in het geval van aanvraag wijziging bestemmingsplan, kan 

(digitaal) aan de hand van gerichte vragen aangeven hoe de medewerking en het 

meedenken van de gemeente is ervaren.     

 

 

Investeren in Cultuur Noordenveld 

 

Het CDA koestert de diversiteit van cultuurvormen en -uitingen in Noordenveld. Het mag 

wat ons betreft ook wat kosten! We hebben het over Noordenveld in het algemeen en 

Roden in het bijzonder, als centrale kern van Noordenveld. 

Wij twijfelen er niet aan dat de onrust rond Mensinge in goede banen wordt geleid. Op 

het moment dat de organisatie weer in overeenstemming is met de opdracht en de 

vrijwilligers en medewerkers weer vooruit kunnen kijken, kan oprecht worden 

vastgesteld of de jaarlijkse subsidie al dan niet toereikend is bij het gewenste 

ambitieniveau.   

  

Slimme samenwerking tussen de verschillende musea in Roden lijkt ons 

vanzelfsprekend, niet alleen uit overwegingen van kosten en baten maar zeker ook 

vanwege de uitwisseling van ideeën. De gemeente kan volgens ons een faciliterende rol 

vervullen. 

 

Investeren in breedband buitengebied 

 

Wij zien Noordenveld graag als eerste Drentse gemeente met 100% 

glasvezelaansluitingen. Het CDA heeft altijd gepleit voor 100% dekking in het 

buitengebied. Wij willen dat uiterlijk 2019 de laatste aansluiting wordt gerealiseerd.   



   

 

 

Investeren in bereik mobiel telefoonverkeer 

 

Noordenveld als eerste Drentse gemeente met 100% bereik mobiel telefoonverkeer.  

Noordenveld kent her en der nog plekken waar geen/nauwelijks dekking is voor mobiel 

telefoonverkeer. Dat is niet alleen vervelend maar kan ook tot onwenselijke, soms zelfs 

gevaarlijke, situaties leiden. Wij willen dat de gemeente het voortouw neemt om de 

dekking voor Noordenveld inzichtelijk te laten maken en dat vervolgens gewerkt wordt 

aan een 100% dekking eind 2019.  

    

 

Investeren in openbaar en publiek vervoer   

 

Op hoofdlijnen hebben we goed geregeld openbaar vervoer.  

Het publiek vervoer (= ‘kleinschalig’ vervoer, vaak in kader van WMO) krijgt een 

verbeterde stroomlijning op provinciaal niveau. 

Aanvullend willen wij initiatieven steunen, co-financieren waar het gaat om 

experimenteermogelijkheden van nieuw-technologische (rail/bus/electrokar) 

verbindingen; met Roden als hoofdstation, richting Groningen/Peize, Assen/Norg en 

Leek.  

 

Zo ook kan op het vlak van binnen dorpse - (zoals Centrumfunctie Roden) en kleine 

kernen-verbindingen zeker worden geëxperimenteerd met vormen van duurzaam 

(zelfrijdend)vervoer, busjes en fiets. We denken ook aan (zelfrijdende, chauffeurloze, 

geleide) vormen van – elektrisch - vervoer over bijv. busbaan Peizerwolde-Peizermade- 

oude trambaan naar Roden.  

We zien in deze investeringen ook een belangrijke troef voor het realiseren van onze 

recreatief-toeristische impulsen. Het CDA heeft hierover contact met de provincie en 

beoogt ermee dat doortastend en met durf de mogelijkheden in kaart worden gebracht 

én experimenten worden aangegaan.  

Uiteraard vooral met meedenken en meedoen van onze inwoners!  

 

 
 

 

 
 

Een goed en gezond Noordenveld; voor nu en voor later! 
Op basis van vertrouwen: loslaten waar het kan, aanpakken waar het moet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Kort en krachtig, 

CDA Noordenveld….. 

1. …….. wil er zijn voor alle bewoners, ook voor de zwijgende meerderheid; 

2. …….. staat voor een degelijk financieel beleid; voor de inwoners een 

lastenverhoging die maximaal gelijke tred houdt met de inflatie; 

3. …….. omarmt een goede jeugdzorg, een verantwoorde ouderenzorg en neemt zijn 

verantwoordelijkheid ten aanzien de opvang van vluchtelingen; 

4. …….. steunt een beleid dat gericht is op beperking van energieverbruik en 

investering in duurzaamheid; 

5. …….. wil dat de Omgevingsvisie 2030 nader wordt uitgewerkt en geconcretiseerd; 

6. …….. steunt de samenwerking tussen scholen en laat de keuzevrijheid van ouders 

voor scholen prevaleren; 

7. …….. maakt zich hard voor goed beheer van de openbare ruimte; 

8. …….. wil een inzameling van afval gericht op hergebruik; 

9. ……..  maakt zich sterk voor verhoging van de veiligheid door aanwezigheid van 

politieposten in Roden, Norg en Peize; 

10. …….. bevordert investeringen op het terrein van economische ontwikkeling 

(nieuwe bedrijvigheid, onderwijs, werk- en woongelegenheid), sociale innovatie, 

publiek vervoer en duurzaamheid; 

11. …….. wil de centrumontwikkeling van Roden planmatig en voortvarend verder 

vormgeven; 

12. …….. wil voor 2020 bestemmingsplannen laten opstellen gericht op uitbreiding 

van de woningvoorraad in onze gemeente; 

13. …….. is voorstander van het faciliteren van sportverenigingen om sportbeoefening 

te bevorderen; 

14. …….. wil alle inwoners – jong, oud, sociaal zwak, statushouder – het gevoel geven 

‘erbij’ te horen; 

15. …….. wil een klantvriendelijke gemeente die er is voor de inwoners, en niet 

andersom; 

16. …….. faciliteert een infrastructuur voor het culturele leven in onze gemeente; 

17. ……..  wil 100% dekking voor glasvezel en mobiel telefoonverkeer; 

18. …….. wil onderzoek naar de toepassing van experimenten met alternatief 

publiek/openbaar vervoer. 

   

Redenen genoeg om CDA te stemmen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ! 



   

 

  

 


