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Inleiding 
 
We leven in een tijd van grote veranderingen, waardoor telkens nieuwe eisen aan 
ons worden gesteld. De gevolgen van klimaatverandering beïnvloeden ons leven en 
het vinden van passende woonruimte of de juiste zorg is niet altijd gemakkelijk. 
Kortom, er is werk aan de winkel. Ook binnen onze gemeente.  
 
Dit is wat D66 in Noordenveld wil bereiken: 

- We willen werken aan een toekomstbestendige gemeente met betaalbare 
woningen, leefbare dorpen en toegankelijke zorg.  

- We willen voor iedereen gelijke kansen op het gebied van onderwijs, wonen 
en werk. Iedereen verdient een gelijkwaardige positie in de samenleving 

- We willen vooroplopen in het beperken van klimaatverandering.  Om de 
gevolgen hiervan te beperken moeten we de leefomgeving aanpassen.  

 
Hoe we dit willen bereiken kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma.  
 
We hebben ervoor gekozen een kort programma te schrijven, met als inspiratiebron 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We geven onze 
visie op belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Er zullen de komende jaren 
vast ook andere uitdagingen op ons pad komen. Weet dat D66 deze uitdagingen niet 
uit de weg gaat. 
Ons programma is ook een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan over 
oplossingen voor de problemen van vandaag en de uitdagingen voor morgen. D66 is 
ervan overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen, uw mening telt.  
Samen maken we het verschil, stem D66! 
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1. Betaalbaar en duurzaam wonen 
 

De uitdaging op het gebied van wonen is groot. D66 zet zich in voor de 
beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen voor jong en oud. Wanneer 
er gebouwd wordt, moet dit passen binnen het karakter van het dorp. 
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We stimuleren modern bouwen van duurzame en betaalbare huur- en 
koopwoningen. 

• We stimuleren woningeigenaren bij het verduurzamen van de eigen woning.  
• Het bouwen in meerdere woonlagen behoort tot de mogelijkheden. 
  

Dat betekent voor Noordenveld:  
• Potentiële bouwlocaties worden snel gereed gemaakt om ook daadwerkelijk 

te bouwen. Eventueel wordt hiervoor door de gemeente extra capaciteit 
aangetrokken. 

• De bouwlocatie Roden Zuid wordt optimaal benut. Als de verkeersdruk 
onaanvaardbaar toeneemt, wordt opnieuw gekeken naar de 
verkeersafwikkeling. 

• We voeren een actief beleid om doorstroming te bevorderen. 
• Er wordt een proef gedaan met welstandsvrij bouwen.  

 
 

2. Leefbare dorpen 
 

Wonen in een dorp is aantrekkelijk als er sterke kernen met voldoende 
voorzieningen op bereikbare afstand zijn. In de kleine kernen is nieuwbouw ook 
mogelijk. De dorpen moeten tegelijkertijd hun groene karakter behouden. 
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We ondersteunen duurzame en creatieve initiatieven die de bereikbaarheid 
van dorpen vergroten.  

• We ondersteunen voorzieningen die mede door de dorpsbewoners in stand 
worden gehouden. 

• We zorgen voor een goede mix van woningen passend bij levensfasen om 
daarmee de doorstroming te bevorderen. 

 
Dat betekent voor Noordenveld:  

• We richten onze dorpen in met het oog op fietsveiligheid. De 
overzichtelijkheid van rotondes dient te worden verbeterd. We stimuleren 
doorgaande fietssnelwegen. 

• In ieder dorp komt een ‘slim’ laadplein waar auto’s stroom kunnen laden en 
afgeven. Ook zorgen we voor meer oplaadplekken voor fietsen 

• De busverbinding tussen Norg en Groningen wordt verbeterd. 
• Bij nieuwbouwlocaties, zoals Peize Zuid, wordt nadrukkelijk gekeken naar de 

(water)effecten op de omgeving.  
 



Verkiezingsprogramma D66 Noordenveld 2022-2026 

 
     
3. Werk en ondernemerschap 
 
Gezonde bedrijven zijn goed voor de hele gemeente. Na twee jaar pandemie is een 
aantal sectoren hard getroffen. Vooral het midden- en kleinbedrijf is van belang, en 
een goed en gevarieerd winkelbestand maakt de gemeente aantrekkelijk voor 
bewoners en bezoekers. Vernieuwende en duurzame bedrijven zorgen dat ze 
gezond blijven en in de toekomst voldoende werkgelegenheid bieden. 
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We stimuleren sociaal ondernemerschap. 
• We vragen van de gemeente om mee te denken met de plannen van 

ondernemers. 
• We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat over werk 

en beperken flexwerk. 
• We willen dat de gemeente bij inkoop voorkeur geeft aan bedrijven die sterk 

zijn in hergebruik, recycling en gebruik van plaatselijk beschikbare 
materialen. 

 
Dat betekent voor Noordenveld:  

• Het winkelen in Roden wordt aantrekkelijk gemaakt door het beperken van 
het gemotoriseerd verkeer in het centrum. 

• Er wordt nader onderzoek gedaan naar een veilige doorstroming in het 
centrum van Peize en Norg. 

• We maken ophaalpunten voor onlinewinkels aan de randen van de dorpen 
en industrieterreinen mogelijk.  

• We stimuleren de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur om de 
winkelcentra aantrekkelijker te maken. Het combineren van verschillende 
branches in een bedrijf in onderdeel daarvan. 

•  
 

4. Duurzaam karakteristiek  
 
De inrichting van ons landschap vraagt om weloverwogen keuzes. D66 wil het 
landschap bewaren voor de komende generaties en de benodigde ruimte voor de 
energietransitie landschappelijk inpassen. Op dit moment zijn grote stappen in 
deze transitie niet mogelijk doordat het stroomnet onvoldoende aansluitcapaciteit 
heeft. 
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We zetten vol in op duurzame energie. Bij zonneweides en windmolens 
zorgen we ervoor dat die passen in het landschap. 

• We stimuleren kringlooplandbouw en diervriendelijke veeteelt. Daarnaast 
stimuleert D66 alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. 

• Respect voor de ideeën van onze inwoners en het mooie landschap moet 
leidend zijn bij toeristische ontwikkelingen. 
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• D66 streeft naar ‘nul op de meter’ voor alle gebouwen. 
 

Dat betekent voor Noordenveld:  
• We steunen actief boeren die hun bedrijf zelf willen omvormen om hun 

bedrijf te verduurzamen. 
• Ondernemingen die zich niet houden aan de (omgevings)vergunningen 

worden aangepakt. 
• Bij het verlenen van vergunningen voor herwinbare energie wordt gestreefd 

naar een maximale opbrengst. 
  
5. Toekomstbestendige leefomgeving 
 
Klimaatverandering is wereldwijd een groot thema. Dit merken we in onze eigen 
omgeving door zware buien of extreme droogte en hitte. Om overlast te 
voorkomen moeten maatregelen worden genomen. Dit kan niet wachten. 
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het beheer van het 
eigen vastgoed en duurzame mobiliteit. 

• We willen voorlichtingscampagnes geven over de klimaatuitdagingen met 
een realistisch verhaal over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen. 

  
Dat betekent voor Noordenveld:  

• We maken een hemelwaterverordening. Onderdeel daarvan is een korting op 
de rioolheffing bij afkoppeling van regenwater.  

• We stimuleren inwoners om huis en tuin klimaatbestendig te maken en 
zorgen ervoor dat wegen en parken het water zelf in de bodem infiltreren 

• We brengen de gebieden die gevoelig zijn voor droogte of wateroverlast in 
kaart. 

• Bij de afhandeling van schade aan huizen, zoals rond de gasopslag, staat de 
bewoner centraal. 

 
6. Samenleving in beweging 
 
Bewegen verbindt en stimuleert de lichamelijke en geestelijke gezondheid. D66 wil 
veranderen dat waar je wieg staat, bepalend is voor je toekomst. Inwoners met een 
actieve leefstijl zijn veelal ook verbonden met hun omgeving.  
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We willen de toegankelijk tot sport vergroten voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. 

• We ondersteunen vrijwilligers die zich inzetten voor verenigingen. 
• Aansluitend aan de schooltijd moet er een passend sportaanbod komen. 
• Ouders worden actief betrokken bij activiteiten voor de jeugd. 

 
Dat betekent voor Noordenveld: 

• We geven meer bekendheid aan de mogelijkheden van financiële steun bij 
lidmaatschap van verenigingen. 
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• De gemeente stimuleert het gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties. 
• Lokale initiatieven spelen een belangrijke rol bij het bewegen voor jong en 

oud. 
 

      7. Preventieve en toegankelijke zorg  
 
De gezondheidszorg staat onder grote druk. Gemeenten krijgen onvoldoende geld 
van het rijk om hun zorgtaken naar behoren te doen. De wachtlijsten binnen de 
jeugdzorg en de toenemende kosten voor de WMO- taken zijn hiervan duidelijke 
voorbeelden. Van inwoners wordt vaker gevraagd zelf passende zorg te regelen. 
Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk door bijvoorbeeld eenzaamheid, 
laaggeletterdheid of bureaucratie.  
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• De gemeente hanteert de menselijke maat om ‘zorg op maat’ te geven.  
• We zetten in op preventie door bijvoorbeeld nog meer te investeren in 

jongerenwerk en buurtwerk. 
• We zetten goed opgeleide en betaalde ervaringsdeskundigen in om bewoners 

te ondersteunen bij zorgvraag. 
• De huisarts wordt vanuit de gemeente ondersteund voor de preventieve zorg. 
• We maken ons bij de landelijke politiek hard voor voldoende geld voor de 

gemeentelijke zorgtaken.  
 

Dat betekent voor Noordenveld:  
• Geld voor de zorg, ís voor de zorg. 
• Inwoners die goed in staat zijn om hun thuishulp zelf te betalen, gaan een 

eerlijke eigen bijdrage betalen, Hierdoor blijft de zorg betaalbaar en kan 
iedereen de hulp krijgen die nodig is. 

• De Noorderveldwerker voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur 
gestuurd worden en blijft een centrale rol spelen. 

 
      8. Multifunctionele (onderwijs) gebouwen  
 
De gemeente heeft een beperkte rol als het gaat om onderwijs en is slechts 
verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Scholen zijn het sociaal 
middelpunt van onze dorpen. We zien voorzieningen ontstaan die een school, 
bibliotheek, dorpshuis en zorg combineren. Hier zou ook ruimte kunnen ontstaan 
voor kunst en cultuur.  
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We zetten ons in voor goede en toekomstgerichte multifunctionele 
accommodaties (MFA) . 

• We zetten ons in voor behoud en uitbreiding van bibliotheken en 
voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. 

• We stimuleren projecten voor jongeren met bijvoorbeeld de creatieve 
maakplekken.  

 
Dat betekent voor Noordenveld:  
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• Nieuwe schoolgebouwen zo ontworpen worden dat die ook buiten 
schooltijden gebruikt kunnen worden door verenigingen etc.  

• We zetten volop in op de aanpak van laaggeletterdheid en de verbetering van 
de taalbeheersing voor nieuwkomers. 

• We verbeteren de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten. In Norg en 
Peize komt wekelijks de mogelijkheid om rijbewijzen etc. aan het loket te 
halen. 

 
9. Burger en Bestuur 
 
De politiek is voor veel mensen onbegrijpelijk of ver weg. D66 wil de kloof tussen 
burger en bestuur overbruggen door inwoners en ondernemers actief te betrekken 
bij de besluitvorming. De gemeenteraad weegt daarna zorgvuldig alle belangen en 
komt tot een besluit. Verder moeten inwoners soms lang wachten op vergunningen, 
reactie op WOB- verzoeken en ondersteuning doordat de gemeente moeite heeft 
om voldoende goede ambtenaren aan te trekken. 
 
De speerpunten van D66 zijn: 

• We willen participatie van inwoners bevorderen door het gebruik van 
internet en sociale media. 

• We willen dat de gemeente open en transparant is naar inwoners en 
bedrijven. 

• De gemeente moet financieel gezond blijven. De lasten van de inwoners 
worden slechts bij hoge uitzondering verhoogd.  

• Waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten in de 
regio 

      
Dat betekent voor Noordenveld:  

• We maken regelmatig de afweging of de gemeente zelfstandig taken blijft 
uitvoeren of dat samenwerking/uitbesteding zorgt voor goedkopere of betere 
dienstverlening. 

• Inwoners krijgen de mogelijkheid om publieke taken over te nemen van de 
gemeente met de publieke middelen die hiervoor nodig zijn. 

 
10. Tenslotte 
 
In dit verkiezingsprogramma staan veel zaken die de komende jaren aan de orde 
zullen komen. De gemeentepolitiek wordt echter ook gekenmerkt door 
onverwachte gebeurtenissen. D66 heeft 5 richtingwijzers waarom wij ons denken 
baseren en waarmee we deze zaken benaderen. 
 
1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
2. Denk en handel internationaal 
3. Beloon prestatie en deel de welvaart 
4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
 

Noordenveld, 31 januari 2022 


