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Het liberale gedachtegoed
Dit verkiezingsprogramma is een leidraad en geeft een voorzet om in de gemeente
Noordenveld een liberale bijdrage aan de politiek te geven. Op basis hiervan is VVD
Noordenveld graag bereid bestuursverantwoordelijkheid te nemen.
De raadsleden van VVD Noordenveld zijn geïnspireerd door het liberalisme. Het liberalisme
heeft de volgende uitgangspunten:
•Ieder individu kan zich vrij voelen, zijn eigen leven ontplooien zonder daarin door anderen
te worden belemmerd of door de overheid nodeloos te worden betutteld of tekort gedaan.
•Ieder individu is verantwoordelijk voor eigen handelen. Wie daartoe niet in staat is kan
geholpen worden op basis van sociale rechtvaardigheid.
•Sociaal rechtvaardig beleid bevordert dat ieder gelijke ontwikkelings- en ontplooiingskansen
heeft, waarbij ongelijkheden zo veel mogelijk worden opgeheven.
•Iedereen is gelijkwaardig. Dat betekent dat mensen in hun streven naar vrijheid in
geestelijk, politiek en materieel opzicht nooit gediscrimineerd mogen worden vanwege
geloofsovertuiging, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of maatschappelijke
positie.
•Samen leven vereist verdraagzaam met elkaar omgaan zonder overheersing van een
meerder- of minderheid.
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Inleiding
Noordenveld is een bijzondere en unieke gemeente in Noord Nederland. Bijna 25 jaar na de
herindeling zijn we steeds meer Noordenvelder geworden. Toch blijven we boven alles altijd
Nörger, Paiser of Roner. Natuurlijk geldt dit ook voor alle andere dorpen binnen de
gemeente. Juist hierdoor vindt VVD Noordenveld dat de gemeente rekenschap moet houden
met de wensen en behoeften van de inwoners van Altena, Alteveer, Een, Een-West,
Foxwolde, Huis ter Heide, Langelo, Leutingewolde, Lieveren, Matsloot, Norg, Nieuw-Roden,
Nietap, Peest, Peize, Peizermade, Peizerwold, Roden, Roderesch, Roderwolde, Sandebuur,
Steenbergen, Terheijl, Veenhuizen, Westervelde en Zuidvelde.
De afgelopen jaren heeft de samenleving veel moeten doorstaan omwille van de
coronapandemie. Juist nu is het belangrijk dat we een impuls geven aan de Noordenveldse
economie en de saamhorigheid in de gemeente.
Daarnaast staan we als samenleving voor vele (ingrijpende) ontwikkelingen. VVD
Noordenveld gaat vanuit haar liberale gedachtegoed de plannen en voorstellen beoordelen.
En zal zoveel mogelijk haar oor te luister leggen bij de inwoners.
Noordenveld moet een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen, te werken en te
recreëren.
VVD Noordenveld wil haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en vindt dat het na bijna
25 jaar tijd wordt voor een liberaal geluid in het college.
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Algemene houding gemeente
De gemeente dient faciliterend te zijn aan onze inwoners middels een positieve
grondhouding, wij pleiten voor een Ja, tenzij houding. Op deze wijze krijgen onze inwoners
weer meer regie.
VVD Noordenveld vindt dat er meer in gesprek gegaan dient te worden met de inwoners.
Onze inwoners worden vaak voor een voldongen feit gesteld, dit moet veranderd worden!
Inwoners moeten vroeg in een traject worden betrokken. Nog mooier is het wanneer
initiatieven vanuit de samenleving komen waarbij zij enkel ondersteuning krijgen vanuit de
gemeente.
In het verwachtingsmanagement moet zeker een verbeterslag worden gemaakt. Geef aan
wat de inwoner/ ondernemer kan verwachten, welke invloed heeft zijn of haar stem, hoelang
duurt het voordat er uitsluitsel komt over een plan etc.
Participatie en communicatie zijn belangrijk, doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

Financieel gezonde gemeente
Noordenveld moet weer een gezonde financiële gemeente worden. Reserves moeten
worden aangevuld. Incidentele meevallers komen ten goede aan de reserve en financiële
tegenvallers mogen niet ten koste gaan van onze inwoners. De begroting, inclusief
meerjarenramingen zijn sluitend. Voor nieuw beleid moet oud beleid worden ingeruild.
Keuzes zullen worden gemaakt binnen de begroting.
Ambitieuze plannen moeten opnieuw worden beoordeeld en in een coalitieakkoord moet
ruimte zijn om besluiten te kunnen herzien. De raad wordt actiever op de hoogte gehouden
van aanbestedingen en heeft de mogelijkheid om voor definitieve gunning van een project
een genomen besluit te herzien.
De OZB is geen sluitpost van de begroting. Een tariefsverhoging mag nooit meer dan
trendmatig zijn. Mogelijke tegenvallers als gevolg van verminderde opbrengst mogen niet
leiden tot een verhoging van de tarieven.
Alle tarieven dienen kostendekkend te zijn. Kostendekkend wil niet zeggen tarieven
automatisch verhogen. Er moet eerst gekeken worden aan de kostenkant. Kan het
efficiënter en goedkoper dan is dat de eerste optie. Als tweede wordt gekeken naar de
eventuele aanpassing van dienstverlening en als laatste naar een stijging van het tarief.
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Woningbouw
Landelijk staan we voor een enorme opgave als het gaat om woningbouw. De afgelopen
bestuursperiode is er bewezen dat er ook in Noordenveld veel vraag is naar woningen, VVD
Noordenveld wil dat er een actieve bijdrage geleverd gaat worden aan deze opgave.
Er moet ruimte worden gecreëerd voor starters op de woningmarkt.
VVD Noordenveld is voor creatieve oplossingen en sluit erfpacht, tiny-houses en transitie
van bedrijfsterreinen hierbij niet uit.
Ook voor senioren moet er gebouwd worden, het bouwen voor deze doelgroep zorgt voor
beweging op de woningmarkt.
VVD Noordenveld wil onderzoek laten uitvoeren in onze gemeente om de woonbehoefte te
peilen voor zowel koop- als huurwoningen. Hierop kunnen doelgerichte plannen worden
gemaakt om uit te voeren voor starters en doorstromers
In zowel Peize-Zuid als Roden-Zuid worden nieuwe wijken aangelegd. Overleg en
afstemming met verenigingen van dorpsbelangen en omwonenden is noodzakelijk voor
goede en snelle besluitvorming.
Op het Oosterveld in Norg is in korte tijd een gevarieerde woonwijk gebouwd welke in de
komende jaren verder wordt ingevuld. Nu al moet gekeken worden naar nieuwe in- of
uitbreidingslocaties in Norg. VVD Noordenveld wil niet dat Norg weer 25 jaar moet wachten
op nieuwbouw.
Inbreidingsplannen hebben hoge prioriteit, echter dient er hierbij rekening gehouden te
worden met het behoud van het dorpse karakter. De gemeente staat positief tegenover
particuliere initiatieven en denkt mee in kansen en ondersteunt initiatiefnemers optimaal.
Opties voor woningbouwlocaties in kleine kernen worden besproken met de inwoners.
Wanneer er draagvlak is voor uitbreiding worden deze plannen uitgewerkt.
Met de woningbouwcorporaties worden duidelijke en naleefbare prestatieafspraken
gemaakt. De wachttijd (nu ruim 8 jaar) voor een woning in Noordenveld is voor 2025 met
minimaal de helft gedaald. In uitbreidingsplannen komt voldoende ruimte voor sociale
woningbouw zodat er inclusieve woonwijken ontstaan met voldoende ruimte voor diversiteit.
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Ruimte voor ondernemers
Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. VVD Noordenveld wil ruimte geven
aan ondernemers en hen niet beperken door onnodige regels. In gesprek gaan met de
ondernemers, luisteren wat er wordt gezegd, wat er leeft en faciliterend meedenken in
oplossingen en mogelijkheden.
De afgelopen 2 jaar hebben ondernemers het zwaar gehad door de coronapandemie, wij
willen onze inwoners meer vrijheid geven om te ondernemen. Als gemeente moeten we
vooral kijken naar wat wel kan en niet uitgaan van belemmeringen.
Bij leegstand in de centra moet er flexibel omgegaan worden met herbestemmen en de
bijdrage aan het parkeerfonds. Bemoeilijk het de ondernemers niet maar faciliteer hen.
VVD Noordenveld is voor passende mogelijkheden van terras uitbreiding van
horecagelegenheden.

Economisch beleidsplan met visie
Ondernemers moeten Noordenveld blijven weten te vinden, het vestigingsklimaat moet
worden verbeterd. Hierbij kan een economische beleidsplan met visie behulpzaam zijn.
Ondanks het niet liggen aan een snelweg, vaarweg of spoorlijn is Noordenveld aantrekkelijk
om zich te vestigen. Bedrijven worden waar nodig geholpen vanuit de gemeente.
De innovatieve ‘Health-sector’ die al aanwezig is wordt breed uitgedragen, bedrijven in deze
sector moeten zich willen vestigen in Roden.
Een goed winkelaanbod, gevarieerde horeca, goede werkgelegenheid, een toekomst gericht
agrarische sector en een vooruitstrevende recreatieve sector zorgen voor een nog
aantrekkelijker Noordenveld.
Nieuwe bedrijventerreinen worden alleen aangelegd als hier echt behoefte aan is. In Peize
wordt een nieuw bedrijventerrein ten noorden van de rondweg niet uitgesloten.

Agrarische sector/ ondersteunen
Het is belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven
zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan.
Hiermee wordt niet alleen een blijvend aantrekkelijk buitengebied gerealiseerd maar zorgt
het ook voor het in stand houden van de sector die ons voedsel produceert. Daarnaast
voorkomen we leegstand en verpaupering van agrarische bedrijven. Een snelle en degelijke
afhandeling van vergunningaanvragen, waarbij de ja tenzij mentaliteit uitgangspunt dient te
zijn. Bij aanvragen waarover de provincie besluit wordt vanuit de gemeente dezelfde ja tenzij
houding uitgedragen
Terughoudendheid moet worden betracht bij het omzetten van goede agrarische grond naar
natuur of zonne-akkers. Veel agrarische ondernemers staan welwillend tegenover
verduurzaming. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en ondersteunt de
ondernemer bij het verstrekken van relevante informatie en de daaropvolgende aanvragen.
Dit geldt ook voor agrarische ondernemers welke inzetten op het vergroten van het
dierwelzijn. Zij dienen hierin niet bemoeilijkt te worden. De gemeente kijkt hierin actief naar
mogelijkheden en schuwt de samenwerking met andere gemeenten niet.
VVD Noordenveld is voorstander van de zogeheten agrarische windmolens met een ashoogte van circa 15 meter.
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Recreatie en Toerisme
Gemeente Noordenveld is ontzettend populair als vakantiebestemming voor jong en oud. De
heerlijke bossen, prachtige natuur en de rust trekken jaarlijks veel recreanten. Daarnaast
kent onze gemeente de nodige recreatieparken en campings, elk met zijn eigen charmes.
VVD Noordenveld wil dat de proef waarbij kinderen tot en met twaalf jaar geen
toeristenbelasting hoeven te betalen, wordt omgezet naar structureel beleid. De recreatie
ondernemers zien hierdoor een stijging van het aantal overnachtingen.
Veenhuizen heeft de befaamde UNESCO status gekregen samen met de andere Koloniën
van Weldadigheid. Deze status wordt optimaal aangegrepen om toeristen naar Noordenveld
te trekken. De gemeente stimuleert ondernemers samen te werken om de ‘gast’ een zo
goed mogelijk verblijf te bieden, binnen geheel Noordenveld.
Het programma Vitale Vakantieparken wordt verder uitgewerkt. Excellerende parken mogen
niet belemmerd worden door onnodige wet- en regelgeving. Zorgvuldigheid, transparantie en
respect voor de huidige gebruikers zijn kernwoorden voor parken die een andere functie of
bestemming krijgen. Transformeren is noodzakelijk, maar de manier waarop, gaat te allen
tijde in overleg.

Omzetten expeditie Norgerduinen
In oktober 2016 is de start gemaakt voor de expeditie Norgerduinen, een prachtig voorbeeld
waarbij met de inwoners is gekeken naar een passende oplossing voor een aantal parken in
Norg.
Helaas is tot op heden nog te weinig gerealiseerd van de plannen welke hierin zijn
uitgewerkt.
VVD Noordenveld wil dat voor het eind van deze bestuursperiode de expeditie Norgerduinen
kan worden afgerond, er moeten snel stappen worden gezet!

Buitengebied
VVD Noordenveld vindt het van belang dat ons prachtige Noordenveldse buitengebied
groen en toegankelijk blijft. De agrarische sector krijgt de ruimte en iedereen kan genieten
van ons authentieke Drentse landschap.
Het aanpakken van de wegen en bermkanten in het buitengebied heeft voor ons de
prioriteit. In deze gebieden worden de wegen vaak extra belast door vracht- en
landbouwverkeer, waardoor deze wegen en bermkanten extra te lijden hebben. Op deze
wegen komen vaak vracht-, landbouw, doorgaand- en fietsverkeer samen, hierdoor is de
kans op gevaarlijke situaties aannemelijk, wij vinden het daarom van groot belang dat deze
wegen spoedig worden verbeterd. Hierbij is overleg met de omwonenden en gebruikers
essentieel.
Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het buitengebied te vergroten, wil VVD
Noordenveld de historische brinken herstellen en een extra dimensie toevoegen middels
speelplaatsen en beleefplaatsen/ bankjes, met respect voor het behoud van het historisch
karakter. Hierdoor is het ook voor de jeugd en recreant prettig vertoeven in ons
buitengebied.
De saamhorigheid in onze buitengebieden moeten we koesteren, bij initiatieven in dit gebied
wordt eerst het oor te luister gelegd binnen de gemeenschap.
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Dorpscentra aantrekkelijk en levendig houden/ maken
Het parkeren in Noordenveld blijft gratis, dit houdt de centra aantrekkelijk voor onze
inwoners en inwoners uit de omliggende gemeenten. Tevens worden in deze
bestuursperiode de toegezegde 100 parkeerplaatsen in Roden centrum gerealiseerd, VVD
Noordenveld sluit hierin een parkeerdek niet uit.
De dorpscentra blijven bereikbaar voor verkeer, wanneer er te veel druk komt te liggen op
bepaalde plaatsen dient er in gezamenlijkheid met belanghebbenden gezocht te worden
naar een creatieve oplossing. Deze oplossing mag nooit lijden tot een afsluiting voor
gemotoriseerd verkeer.
Een aantrekkelijk centrum begint met uitstraling. Het groen onderhoud in de dorpscentra
wordt niet versoberd. Daarnaast wordt actief meegedacht voor verfraaiing van de centra
door middel van bijvoorbeeld bloembakken, hierbij kan worden gerekend op medewerking
van de gemeente.
Het BIZ-fonds krijgt een vervolg, mits hiervoor draagvlak is. Het geld van het BIZ-fonds, blijft
voor het BIZ-fonds. Kosten van de gemeentelijke organisatie worden gedekt vanuit de
gemeentelijke begroting en worden niet doorbelast.
De Brink in Roden wordt een aantrekkelijk verblijfsgebied waarbij cultuur, horeca en verkeer
hand in hand gaan.
VVD Noordenveld wil de mogelijkheden tot het heropenen van de jeugdsozen
inventariseren. Hiermee willen wij weer een veilige eigen plek creëren voor jeugd vanaf
11/12 jaar. Een jeugdsoos verbindt en geeft de jeugd meer verantwoordelijkheid door hen
taken toe te bedelen, het is immers hun plek. Waarbij altijd de eindverantwoordelijkheid
moet liggen bij een volwassene.

Realistische energietransitie
VVD Noordenveld is tegen elke vorm van dwang om van het gas af te gaan, elke inwoner
moet hierin zelf de keuze kunnen maken. Daarnaast brengt deze keuze de nodige kosten
met zich mee en VVD Noordenveld is van mening dat wanneer er van sprake is van een
verplichting, dit altijd kostenneutraal voor de inwoners moet gebeuren.
Verduurzaming van woningen is een goed uitgangspunt. Isoleren van panden en het
hiermee reduceren van het gasverbruik heeft prioriteit. Verder is de energietransitie
maatwerk, een gehele wijk aanwijzen om van het gas af te gaan zet te veel druk op de
inwoners. Er moet meer keuze vrijheid zijn. Wat kan en wil de inwoner, welke middelen zijn
hiervoor beschikbaar en wat levert het de inwoner op. Niet alleen kijken vanuit een bepaald
idealisme maar zeker ook met realisme en daarbij niet vergeten te kijken naar de menselijke
maat.
VVD Noordenveld heeft eerder al bewezen veel oog te hebben voor de maatschappelijke
effecten van zonneparken. Om het groene en landelijke karakter in onze gemeente te
behouden vinden wij dan ook dat er geen, of uiterst beperkt, ruimte is voor windmolens en
zonneparken. Het is van groot belang dat er eerst gekeken wordt of we onze opgave kunnen
realiseren middels zon op dak, alvorens we over gaan tot andere initiatieven. Daarnaast
gaan de ontwikkelingen omtrent duurzame energieopwekking razendsnel en moeten we wel
overwogen beslissingen nemen. Waarbij we oog hebben en houden voor onze inwoners,
natuur en landschappelijke waarden.
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Sociaal domein
De financiële situatie binnen het sociaal domein blijft voor de komende jaren onzeker, er is
duidelijk dat er de komende 3 jaar een compensatie komt vanuit het rijk voor de jeugdzorg.
Echter weten we niet hoe de situatie er na deze periode uit gaat zien. Daarom is VVD
Noordenveld van mening dat het geld voor de zorg ook voor de zorg blijft. Het is van groot
belang dat we onze reserve verder aanvullen voor wat nog komen gaat. Geld overhevelen
vanuit de reserve sociaaldomein naar de algemene reserve is voor ons niet wenselijk.
Daarnaast vinden wij het van belang dat onze inwoners keuze vrijheid hebben met
betrekking tot hun zorgaanbieder. De gemeente dient regelmatig controle uit te oefenen op
de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Verder streeft de
gemeente naar 1 gezin, 1 plan en 1 aanspreekpunt, hierdoor wordt de inwoner niet van het
kastje naar de muur gestuurd en krijgt hij/zij de zorg die nodig is.
Zonder mantelzorgers zag het leven van zorgbehoevenden er heel anders uit. Wij willen
onze waardering uitspreken voor deze mensen en vinden dat het mantelzorgcompliment
behouden moet blijven.
Verder moet er positief omgegaan worden met aanvragen omtrent mantelzorgunits. Op deze
wijze kunnen zorgbehoevenden dicht bij hun naasten zijn/blijven en kunnen we met minder
inzet van professionele zorg toch de zorg waarborgen.
VVD Noordenveld vindt het van belang dat Noordenveld toegankelijk is voor iedereen,
daarom willen wij dat Toegankelijk Noordenveld wordt gezien als volwaardig
gesprekspartner en vroegtijdig betrokken wordt bij planvorming.

Onderwijs
VVD Noordenveld pleit voor gelijke kansen voor alle kinderen in Noordenveld met betrekking
tot onderwijs en ontwikkeling. Wij zijn dan ook van mening dat voorschoolse educatie door
middel van de Peuterspeelzaal voor ieder kind toegankelijk moet zijn evenals preventieve
logopedie.
Opgroeiende kinderen betekent voor ouders vaak veel reizen van en naar school, opvang
en sportverenigingen. Deze reisbewegingen brengen veel onrust en soms onveilige situaties
met zich mee. Dit maakt het wenselijk een aantal van deze zaken op één locatie te
concentreren. Daarom zal VVD Noordenveld in het kader van huisvesting altijd pleiten voor
een multifunctionele accommodatie of modern gezegd kindcentra.
Vanuit de gemeente moet er gefaciliteerd worden in bebording omtrent de schoolroutes.
Vanuit de scholen wordt er jaarlijks meermaals aandacht besteed aan de geadviseerde
schoolroutes, echter dit is niet afdoende.
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Sport
Sporten is belangrijk voor iedereen en bevorderd de volksgezondheid. De gemeente moet
zorgen voor goede sportvoorzieningen. Het integraal huisvestigingsplan (ISAP) moet worden
herzien naar een reëel en uitvoerbaar plan.
Op scholen wordt actief ingezet op bewegingsonderwijs, binnen en buiten schooltijd. Dit
wordt door de gemeente gefaciliteerd. Sporthallen, sportvelden en zwembaden kunnen
hiervoor in overleg worden gebruikt.
Initiatieven vanuit de inwoners, zoals bijvoorbeeld de beweegdorpen kunnen rekenen op
ondersteuning van de gemeente.

Cultuur
Noordenveld heeft een actieve culturele sector, waarbij vele vrijwilligers actief zijn, VVD
Noordenveld koestert dit.
De culturele sector kan verder versterkt worden door onderlinge samenwerking, hierbij kan
de gemeente ondersteunen. De samenwerking met het onderwijs is op orde, VVD
Noordenveld wil dit zo houden.
De financiële ondersteuning vanuit de gemeente middels subsidies moet niet
vanzelfsprekend zijn, VVD Noordenveld wil deze bestuursperiode subsidies gaan herijken.
Het afhankelijk zijn van subsidies maakt kwetsbaar.

Verkeer en veiligheid
In het kader van de fietsveiligheid is het van belang dat de gemeente zorgt voor veilige
fietsroutes van en naar de centra en van en naar het buitengebied. Voor veilige fietsroutes is
tenminste nodig dat er een goede verlichting is aangebracht en dat de wegkanten goed
worden onderhouden dat/of er een vrij liggend fietspad wordt aangelegd.
VVD Noordenveld vindt dat tijdig onderhoud aan fietspaden en groenbeheer in de gemeente
met name in het buitengebied voor de inwoners en recreatieve fietsers essentieel is.
Punten welke opgenomen zijn in het verkeersknelpunten register dienen besproken te
worden met de gemeenteraad en inwoners. Voor deze knelpunten dienen passende
oplossingen gezocht te worden, zo maken we onze gemeente veiliger.
VVD Noordenveld is tegen het doortrekken van de Maatlanden als ontsluitingsweg van
Roden-Zuid.

Schade afwikkeling gasopslag Langelo
In dit dossier staat bij VVD Noordenveld veiligheid en eerlijkheid voorop. Daarom blijft zij
zich in zetten voor een gedegen, onafhankelijke en eerlijke afhandeling van schades in het
gebied rondom de gasopslag in Langelo, open communicatie en duidelijkheid is hierin
essentieel. De afhandelingen van schades moet sneller en transparanter. Ook al zal dit
ingaan tegen de landelijke koers van de VVD omtrent dit onderwerp.
De gedupeerden dienen gehoord te worden, middels een gemeentelijke/ regionale
klankbordgroep. Er mogen geen valse verwachtingen worden geschept. Wij staan te allen
tijde open om met hen in gesprek te gaan en om gezamenlijk op te trekken richting het
ministerie en de NAM.
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