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We hebben het goed in Noordenveld en daar kunnen we dankbaar voor zijn. Het is 
goed wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente. Juist als we het goed met elkaar 
hebben willen we er op letten dat iedereen ertoe doet en mee kan doen. De ChristenUnie 
wil zich er daarom voor inzetten om samen met iedereen deze samenleving nog verder op 
te bouwen naar een samenleving waarin we oog hebben voor een mooi Noordenveld en 
oog hebben voor elkaar. Uw stem op de ChristenUnie draagt bij aan een inzet voor een 
dienstbare, duurzame en betrokken samenleving. 
Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich 
verantwoordelijk voelen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving. Wij willen een 
Noordenveld zijn waarin iedereen zich veilig en thuis voelt en mee kan doen, nu en in 
de toekomst. Een gemeente is er om dat samen leven mogelijk te maken en heeft een 
bijzondere verantwoordelijkheid voor kwetsbare inwoners.  
De ChristenUnie gelooft dat zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en 
bezit. Wij willen een samenleving die vrijheid geeft om zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
Wij willen dat de overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. 
We willen een gemeente zijn waarin we omzien naar elkaar. Een gemeente die leefbaar is, 
ook voor een volgende generatie. Noordenveld is een gemeente waar het goed wonen 
is. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van relaties en gezinnen, in een 
dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een 
duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.
Daarom gaan wij de komende verkiezingen in met  de volgende kernwaarden in ons 
programma: Dienstbaar, Duurzaam en Dichtbij.    Met dit verkiezingsprogramma wil de 
ChristenUnie doorbouwen aan een Noordenveldse samenleving, waarin we denken aan 

de toekomst, elkaar helpen en er voor elkaar zijn: Oog voor Noordenveld, oog voor elkaar.   
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Dienstbaar, Duurzaam, Dichtbij en dat betekent voor ons:

1. Wij willen een toegankelijke gemeentelijke dienstverlening, die efficiënt, begrijpelijk 
en dichtbij is.

In en rond het gemeentehuis zijn dagelijks veel medewerkers aan het werk om de 
vragen van inwoners zo goed mogelijk te beantwoorden en het gemeentelijk beleid uit 
te voeren. De ChristenUnie wil een overheid die dichtbij de inwoners staat. Dat vraagt 
om een vraaggerichte benadering:  passende openingstijden, simpele en goede (digitale) 
dienstverlening en transparante en begrijpelijke processen. Wij willen daarom investeren in 
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het verder ontwikkelen van de gemeentelijke dienstverlening.
De diensten die de gemeente verleent worden deels direct betaald door haar inwoners. 
Inwoners hebben recht op transparante financiën en kostenefficiënte dienstverlening. Er 
dient altijd te worden gekeken of er kosten kunnen worden bespaard om te voorkomen dat 
inwoners te zwaar belast worden. Als samenwerking met andere overheden leidt tot betere 
dienstverlening voor onze inwoners dan heeft dit onze voorkeur, maar de Noordenveldse 
schaal is er ook een die goed past bij onze inwoners en hun wens: een nabije en betrokken 
overheid.
De ChristenUnie vindt dat de gemeentelijke belastingen en de woonlasten niet onnodig 
verhoogd moeten worden. De uitgaven en de inkomsten moeten met elkaar in balans 
blijven. De lastendruk voor de inwoners moet zo laag mogelijk gehouden worden en eerlijk 
verdeeld worden (wie meer heeft kan ook meer bijdragen). Belasting waarin kosten en 
baten niet tegen elkaar opwegen moeten worden afgeschaft. We denken hierbij in eerste 
instantie aan de hondenbelasting.
In de dienstverlening moet de gemeente terdege rekening houden met alle inwoners 
en dus ook met hen die onze taal maar beperkt begrijpen en hen die laaggeletterd zijn. 
Mondelinge en schriftelijke communicatie moet daar op afgestemd zijn. De ChristenUnie 
vindt dat de gemeente meer werk moet maken om brieven en documenten te verwoorden 
in begrijpelijke taal. Verder moet er een uitnodigend laagdrempelig loket aanwezig zijn 
waar men met vragen of onduidelijkheden terecht kan. Dit geldt ook voor inwoners die 
moeite hebben om via de digitale weg te communiceren. 
Waar dat nodig is, zorgt de gemeente dat de dienstverlener naar de inwoner toekomt. We 
denken hierbij met name aan de Noordenveldwerker. De ChristenUnie vindt dat de inzet 
van de Noordenveldwerker breder kan en geïntensiveerd kan worden.
De lokale overheid dient te streven naar een gemeente die voor iedereen toegankelijk is, 
zodat iedereen optimaal kan meedoen. Dit betekent dat ze zelf het goede voorbeeld geeft, 
informatie verstrekt over de mogelijkheden om toegankelijkheid te verbeteren en nakijkt 
bij vergunningsaanvragen of toegankelijkheid is geborgd.

2. Wij willen initiatieven vanuit de dorpen, wijken en buurten mogelijk maken.

De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor 
het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving 
oppakken. Door samen te werken en zelf de samenleving vorm te geven zijn we niet 
alleen consumenten van onze eigen omgeving, maar ook producenten van een bloeiende 
samenleving. De overheid zal daarom open moeten staan voor initiatieven van inwoners 
en voor initiatieven van instellingen, bedrijven, verenigingen en kerken. Vooral als die het 
algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, 
drempels verlaagt en faciliteert. 
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Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde in onze samenleving. De ChristenUnie wil 
daarom stimuleren dat inwoners zichzelf organiseren in bijvoorbeeld coöperaties en 
daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, 
lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder 
regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om 
een gemeente en een gemeenteraad die durven los te laten. 
De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités  
voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Initiatieven van de inwoners verwelkomen we 
ruimhartig (door onder andere door te gaan met het Leefbaarheidsfonds) en participatie 
stellen we op prijs. Ook willen we stimuleren dat de jeugd nadrukkelijk meer worden 
betrokken bij de lokale democratie.
Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere 
manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het 
mandaat (de opdracht), dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij 
belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, als hoeder van het algemeen belang, die 
knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk. 

Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit 
dat de uitslag niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. En bovendien: 
raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen 
besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.

3. Wij willen een actief preventiebeleid voor drugs- en alcoholgebruik in Noordenveld.

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om door gebruik van drugs en 
drank, door gokken of prostitutie, zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De 
ChristenUnie staat daarom voor een preventief gericht integraal gezondheidsbeleid. 

Zorg voor onze jeugd heeft daarbij extra onze aandacht. De ChristenUnie wil dat wordt 
doorgegaan met het proactief informeren van jongeren over de gevolgen van drank- en 
drugsgebruik. Veilig uitgaan is te leren! De ChristenUnie wil daarom  samenwerken met 
scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere 
betrokkenen met het (aan)leren van veilig uitgaan (bijvoorbeeld het project: The Way Out) 
en het voorkomen van verslavingen. 

De ChristenUnie ziet geen meerwaarde van een coffeeshop en meer prostitutiebedrijven 
in Noordenveld. De ChristenUnie is geen voorstander van experimenten met het telen 
van wiet in Noordenveld. Wat de ChristenUnie betreft bestrijdt de gemeente actief het 
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4. Wij willen er voor elkaar zijn en wij willen de eenzaamheid bestrijden.

Als ChristenUnie Noordenveld onderschrijven we de werkzaamheden van Welzijn In 
Noordenveld(WiN) met het oog op het omzien naar elkaar en de manier waarop hieraan 
wordt gewerkt:

‘Eenzaamheid heeft alles te maken met het zingevingsvraagstuk. 
Wat maakt het leven de moeite waard, waar kan ik naar uitkijken, 
waar word ik blij van? Elkaar kennen, de mogelijkheid hebben 
anderen te ontmoeten, vertrouwen hebben in elkaar: het zijn 
belangrijke voorwaarden om iets tegen eenzaamheid te kunnen 
doen. Uitjes, gezellige activiteiten, koffie-inloop: allemaal prima 
initiatieven waarvoor mensen worden uitgenodigd en waardoor 
mensen elkaar gaan ontmoeten. Enorm waardevol voor de 
verbinding!’

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op liefde voor de ander. Eén 
van de kenmerken van de samenleving van nu is, dat bijna iedereen deel uit maakt van een 
of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, 
de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. De ChristenUnie heeft waardering 
voor mantelzorgers, pleeg- en gastouders, en vrijwilligers die er zijn voor anderen en 
anderen verzorgen.  Dit is echt oog hebben voor een ander.
Tegelijk is er sprake van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. 
De ChristenUnie wil daarom eenzaamheid tegengaan door ontmoeting  tussen mensen te 
stimuleren. Maar ontmoeten begint allereerst met elkaar zien staan. ‘Naoberschap’ is het 
omzien naar elkaar. De ChristenUnie wil daarom verder stimuleren dat we ook op wijk-  en 
buurtniveau naar elkaar omzien (sociaal wijkbeheer).
We hebben een periode van bezuinigingen en hervormingen gehad, waardoor inwoners veel 
meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning. 
Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen. Er zijn mensen tussen wal en schip beland. 
Daarom zijn we zuinig met geld dat bedoeld is voor de zorg.

toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van  
drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. 

Zorg voor onze jeugd betekent ook dat het prettig is om in Noordenveld naar school te 
gaan. De ChristenUnie wil daarom investeren in goede scholen. Zorg voor onze jeugd uit 
zich eveneens in actief jeugd- en jongerenwerk en een goede toegang voor vragen over 
jeugd en gezin (Centrum voor Jeugd en Gezin).
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De ChristenUnie blijft zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en 
zelf in staat wordt gesteld eigen keuzes te maken. Daar hoort bij dat mensen, als het kan, 
elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende 
ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie 
is ervan overtuigd dat iedereen in staat moet worden gesteld om hierin eigen keuzes te 
maken. De ChristenUnie wil in Noordenveld bijdragen aan een samenleving waarin iedereen 
ertoe doet en meedoet.
De gemeente Noordenveld heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en 
dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en 
kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt 
de veranderingen omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo 
dicht mogelijk bij onze inwoners te organiseren. De ChristenUnie staat daarom voor een 
preventief gericht integraal gezondheidsbeleid.
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet 
afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of 
geluk. Al het leven, hoe gaaf of beperkt ook, verdient het om tot ontplooiing te komen, deel 
te nemen, te worden beschermd en zorg te ontvangen als dat nodig is.
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het 
functioneren van de samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun om 
wie ze zijn, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang zelfstandig of 
met zelf georganiseerde hulp of netwerken hun weg  te vinden. Maar vaak ontstaat door 
lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een 
steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te 
bestrijden.
Er zijn inwoners die nog niet lang in Nederland en in Noordenveld wonen, vaak zijn deze 
mensen niet vrijwillig naar Noordenveld gekomen. Vluchtelingen zijn fysiek naar ons land 
gevlucht. Maar het is ook nodig dat ze zo veel mogelijk mentaal verhuizen. Het overbruggen 
van de mentale afstand tussen hun cultuur en de cultuur van ons land kost moeite en 
inspanning. Daar willen we de nieuwkomers bij helpen en we willen dat statushouders mee 
kunnen doen in onze samenleving. Wij willen investeren zodat deze mensen zich thuis 
voelen in Noordenveld. Zo leren ze de Nederlandse samenleving kennen en krijgen ze 
ruimte voor hun bijdragen en inzet van hun talenten. Ontmoetingen tussen Nederlanders 
en nieuwkomers willen we daarom stimuleren, om er voor deze mensen te kunnen zijn. 
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6. Wij willen meer kansen bieden aan mensen om aan het werk te kunnen gaan.

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief 
in te zetten voor een doorgaande route tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel 
de korte en middellange termijn.
Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn, dat zij de mogelijkheid 
krijgen om hun talenten in te zetten of dat nou betaald is of via vrijwilligerswerk. De 
gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hier actief in te zijn. 
Randvoorwaarde daarbij is dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Re-integratietrajecten 
(zogenaamde kansbanen) die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen, moeten 
worden gestimuleerd. 
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun 
verdienvermogen. Het doen van vrijwilligerswerk of het op een andere manier deelnemen 
in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Met de 
Participatiewet is de rol van het Sociaalwerkbedrijf veranderd. Dit vraagt om een zorgvuldig 
proces, waarbij de deskundigheid die is opgebouwd niet verloren mag gaan. Tegelijk zijn 
gemeenten verplicht beschut werk te bieden. De ChristenUnie is voor een bereidwillige 
samenwerking tussen sociale werkplaats en werkgevers. 
Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag 
kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden 
om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.

5. Wij willen actief en preventief werken aan armoede bestrijding.

Ook  in een rijk land als Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 
kinderen in armoede. In Noordenveld leven ook kinderen in armoede. De ChristenUnie wil 
armoede (al dan niet meteen zichtbaar) bestrijden. Het hebben van te weinig geld om 
“normaal” rond te komen leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties bij 
kinderen in armoede en levert veel mensen stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is 
dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroeg-signalering. Hulp dient 
laagdrempelig te zijn. Hierbij is goede samenwerking met verschillende netwerkpartners 
van cruciaal belang.
Gezinnen met kinderen verdienen extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, 
waarbij armoede over gaat van generatie op generatie moet zoveel mogelijk worden 
doorbroken.
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8. Wij willen investeren in goede wegen, fiets- en wandelpaden en vaarroutes.

De Noordenveldse natuur is een prachtige uitnodiging om te ontmoeten. Een ontmoeting 
met de mooie omgeving en met elkaar. Daarom wil de ChristenUnie graag investeren in 
bereikbaarheid. Dat betekent een tandje bijschakelen als het gaat om onze wegen, fiets- 
en wandelpaden. Wij willen investeren in kwalitatief goede fietspaden, het aanleggen van 
nieuwe routes (wandel-, vaar- en fiets- en ATB routes) en goede wegen. En een goede 
aansluiting van wegen en paden in de bebouwde kom op die van de omgeving. 
Goede infrastructuur kan bijdragen aan het maken van duurzame keuzes ten aanzien 
van onze mobiliteit. Wat de ChristenUnie betreft: de fiets op nummer 1, goed openbaar 
vervoer en dan eventueel een (zo duurzaam als mogelijke) auto. De ChristenUnie wil dat 

7. Wij willen lokale podia gebruiken voor lokaal kunst-, cultuur- en sporttalent.

Deelname aan sportactiviteiten, cultuur en kunst heeft een positieve uitwerking op het 
welbevinden en het welzijn. Binnen de gemeente Noordenveld is er veel talent op deze 
verschillende terreinen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners hun talenten 
kunnen ontwikkelen, zowel individueel als in team- en groepsverband. Ieder heeft wel een 
talent dat bij hem of haar past en dat hij/zij mag ontwikkelen. Ook hier geldt dat iedereen 
de gelegenheid moet krijgen om mee te doen. We denken speciaal aan jongeren die al 
vroeg gestimuleerd kunnen worden om actief te zijn. Wat betreft de sport is het belangrijk 
dat de voorzieningen, zoals velden en lokalen optimaal en efficiënt benut worden en in 
stand gehouden worden en voor al het publiek toegankelijk zijn. De initiatieven voor 
“beweegdorpen” zijn een geweldige stimulans voor samenwerking. 
Wat betreft de cultuur is het mooi om jongeren mee te nemen in de wereld van muziek, dans 
en andere creatieve uitingen. Op diverse plaatsen in onze gemeente is daar ruimte voor. We 
denken dan o.a. aan het K38 in Roden, maar ook aan initiatieven van particuliere kunstenaars, 
zoals atelier Fibrations in Peize. Scholen kunnen een gewaardeerde bijdrage leveren in het 
inleiden in de wereld van kunst en cultuur. Op diverse tijdstippen en diverse plaatsen in onze 
gemeente wordt het hele jaar door aandacht gegeven aan prestaties van jonge mensen. 
De ChristenUnie wil dat graag uitbreiden en jong talent in al zijn verscheidenheid een 
podium bieden door openbare optredens in onze dorpskernen. Zo kunnen meer inwoners 
daar kennis van nemen en jong talent ontdekken, wordt de levendigheid van de dorpen 
versterkt en het is zeker een stimulans voor onze jonge mensen. Lokale theaters (zoals 
Winsinghhof/Dorpshuis Langelo) kunnen bijdragen als podium voor lokaal talent.
Wij staan voor het behoud van ons cultureel erfgoed en willen waar dit nodig is versterken. 
Voor inwoners en bezoekers van Noordenveld is dit erfgoed zeer bezienswaardig. Dat zal 
nog verder worden bevestigd als het prachtige Veenhuizen wordt uitgeroepen tot Unesco 
werelderfgoed. Wat de ChristenUnie betreft heeft de gemeente de taak om te passen op 
haar erfgoed en het verhaal van dit erfgoed uit te dragen. 
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10. Wij willen gratis afval-brengstations. 

De ChristenUnie ziet afval als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt, dan kunnen 
grondstoffen gemakkelijk worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie wil daarom 
dat het eenvoudig is voor onze inwoners om afval gescheiden aan te bieden. Dat kan door 
een goed en gemakkelijk afvalsysteem, het plaatsen van ondergrondse containers, maar 
ook door het stimuleren van het brengen van (gescheiden) afval bij afval-brengstations. De 
ChristenUnie wil het daarom mogelijk maken dat zo veel mogelijk stromen gratis kunnen 
worden verwerkt op verschillende (nieuwe) brengstations in Norg, Peize en Roden. Een 
bijkomend pluspunt is dat de “brengafstand” aanzienlijk vermindert en dat is altijd goed 
voor het milieu.

9. Wij willen dat de gemeente lokaal, duurzaam en eerlijk inkoopt, en de lokale 
economie stimuleert.

De ChristenUnie zet zich in voor een eerlijke, duurzame economie. Een economie die niet 
alleen gericht is op consumeren, maar ook op kwaliteit van leven. Een economie is volgens 
de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, 
en er samenwerkingsrelaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen 
is en grenzen kent. De overheid heeft daarin een faciliterende rol en stelt ook grenzen aan 
een economie.
Het MKB (Midden en Klein Bedrijf) is onmisbaar voor lokale werkgelegenheid, voor de 
ontwikkeling van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor lokale 
ondernemers. De gemeente is een hechte samenwerkingspartner voor werkgevers. De 
ChristenUnie wil daarom dat de gemeente haar inkoopbeleid verder uitbouwt langs de 
principes: lokaal, duurzaam en eerlijk. 

de gemeente daarin zelf het goede voorbeeld geeft. Goede infrastructuur zorgt ook voor 
tevreden bezoekers van onze mooie gemeente. Door te investeren in routes willen we 
recreatie en toerisme stimuleren, belangrijke sectoren voor onze lokale economie. De 
ChristenUnie wil daarom een fonds opzetten voor de stimulering van recreatie en toerisme.
Investeren in goede digitale bereikbaarheid kan bijdragen aan meer ontmoeting van 
mensen. De ChristenUnie is daarom voorstander van het ondersteunen van breedband 
coöperaties, die aansluiting op snel internet voor een ieder mogelijk kunnen maken. 
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12. Wij willen investeren in compacte aantrekkelijke winkelcentra en de kwaliteit van  
de openbare ruimte.

In onze gemeente zien wij korte of langdurige leegstand van winkelpanden. De ChristenUnie 
wil  investeren in meer compacte, levensvatbare winkelcentra met een gevarieerd aanbod. 
De centra moeten zo worden (her)ingericht dat het voor inwoners en gasten aantrekkelijk 
is om er inkopen te doen en te verblijven. Om kwaliteit te behouden en te versterken valt 
er niet aan te ontkomen dat er geschrapt moet worden in het winkelbestand. Samen met 
de ondernemersverenigingen zal met name voor de centra van Roden, Nieuw-Roden, Norg 
en Peize een visie voor de middellange termijn verder ontwikkeld en uitgevoerd moeten 
worden. We denken daarbij aan een goede mix van detailhandel en horeca, die ook zorgen 
voor werkgelegenheid en die een positieve uitwerking hebben op de leefbaarheid van onze 
dorpen en hun omgeving. We kijken daarbij eveneens naar de kansen die ons erfgoed 
biedt (bijvoorbeeld in Veenhuizen).
De gemeente onderhoudt de openbare ruimte. Dit onderhoud is een noodzakelijke bijdrage 
aan een prettige leefomgeving. Het optimaal kunnen benutten van de voorzieningen van 
de openbare ruimte vraagt om voldoende beheer. Denk daarbij aan het onderhoud van 
de wegen binnen en buiten de bebouwde kom, de wandel- en fietspaden, de recreatieve 
voorzieningen. De ChristenUnie vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in het 
onderhoud van de openbare ruimte, omdat de kwaliteit op diverse plekken te wensen 
overlaat en er zelfs gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Verder vindt de ChristenUnie dat een deel van het beheer van de openbare ruimte goed 
samen met of door de inwoners gedaan kan worden. Als je het samen doet dan wordt de 
wijk beter onderhouden en verhoogt dat de betrokkenheid op elkaar.
Zo zorgen overheid en inwoners dat Noordenveld een groene gemeente blijft met een grote 

11. Wij willen ruim baan voor zonne-energie. 

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, 
verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging 
voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Er is geen tijd te verliezen om samen 
duurzame stappen te zetten. Een schone en circulaire economie (afval is grondstof) levert 
veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en 
een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. 
Wij willen daarom ruim baan voor zonne-energie. Het wordt tijd dat de grote lege daken van 
gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De ChristenUnie 
wil daarom dat de gemeente doorgaat met het faciliteren van zonneleningen. De gemeente 
dient zich ook in te zetten om energiecoöperaties te ondersteunen, zodat bewoners samen 
met private partijen met elkaar kunnen investeren in zonne-energie. Ook kan de gemeente 
faciliteren om innovatieve oplossingen, zoals de buurtbatterij, toe te passen.
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13. Wij staan voor vraaggerichte woningbouw en duurzame wijkvernieuwing.  

Noordenveld is een aantrekkelijke woongemeente. Dat betekent dat mensen hier graag 
komen wonen en dat huidige inwoners op zoek zijn naar andere woonmogelijkheden. 
De ChristenUnie wil geen grootschalige nieuwbouwplannen, maar kiest juist voor een 
kleinschalige gefaseerde doorontwikkeling van onze dorpen. Er moet zorgvuldig omgegaan 
worden met de keuzes voor de plekken waar nieuw gebouwd gaat worden. Dat er meer plek 
voor nieuwbouw in Norg, Roden en Peize moet komen dat is wel duidelijk. Daarom wil de 
ChristenUnie door met een gefaseerde ontwikkeling van Peize-Zuid, het Oosterveld in Norg 
en mogelijkheden in Roden. Ook in andere dorpen is er ruimte voor passende kleinschalige 
ontwikkelingen. De ontwikkeling van nieuwbouw zal stapsgewijs, zowel vraaggericht 
als gebiedsgericht moeten plaats vinden. Daarbij zijn de vragen en omstandigheden in 
bijvoorbeeld Norg anders dan in Peize. In Roden zal voornamelijk binnendorps bouwen 
aan de orde zijn. Dat zal de doorstroming bevorderen. Bij de gebiedsontwikkeling moet 
rekening worden gehouden met alle doelgroepen. Er moeten betaalbare woningen zijn 
voor de diverse groepen in Noordenveld. Dit betekent dat de sociale huurvoorraad in 
Noordenveld kan worden uitgebreid. Nieuwbouw gebeurt wat de ChristenUnie betreft zeer 
energiezuinig en bij voorkeur gasloos. De lokale overheid heeft hierbij een stimulerende 
rol.
De grootste opgave voor Noordenveld is echter niet het realiseren van nieuwbouwijken. 
De echte opgave zit in verduurzaming en verbetering van de bestaande woningen. We 
willen samen met particuliere woningeigenaren en coöperaties werken aan versterking van 
bestaande wijken, wijkvernieuwing. In diverse wijken is al een mooi begin gemaakt met het 
verduurzamen van de woningen (isolatie, gebruik zonne-energie). Dit proces moet verder 
voortgang vinden. De ChristenUnie wil dat naast het verduurzamen van de bestaande 
woningen ook gekeken wordt naar het vernieuwen van oudere wijken. Deze vernieuwing 
zorgt ervoor dat buurtbewoners met meer plezier leven en wonen in hun wijk en men meer 
met elkaar betrokken raakt. De ChristenUnie vindt dat we serieus werk moeten maken 
van wijkvernieuwing in Roden en Norg. Dit betreft niet alleen fysieke maatregelen om de 
buurten mooier te maken, maar zeker ook activiteiten om de sociale samenhang in de 
buurt te versterken. 
Permanent wonen in recreatiewoningen is voor ons geen uitgangspunt. We willen samen 
verkennen wat het beste past bij elk bos, waarbij de waarde van natuur en recreatie voorop 
staat. 

variatie aan landschappen. Binnen die zorg past een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor het in stand houden van ons bomenbestand, waarbij herplanting bijzondere aandacht 
verdient. Bomen zijn immers wezenlijk voor een gezonde luchtkwaliteit! 
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15. Wij willen een veilige woonomgeving, waarbij de gevolgen van gasopslag en 
schadeafhandeling goed geregeld zijn.

Veiligheid bij gaswinning en opslag is noodzaak en dient te worden gegarandeerd. Het 
is een plicht van de overheid om te zorgen voor een veilige woonomgeving. Schade bij 
gaswinning en gasopslag dient te worden voorkomen en anders door de veroorzaker 
vergoed te worden. Goede schadeafhandeling kan bijdragen aan een versterking van het 
gevoel van veiligheidsbeleving. De ChristenUnie wil niet dat door veranderingen in het 
gaswinningssysteem Noordenveld extra zal worden belast zonder de garantie op een 
veilige woonomgeving en goede schadeafhandeling.

14. Wij willen investeren in goed openbaar vervoer en wij willen goede fietsenstallingen 
bij bushaltes.

Het openbaar vervoer binnen de gemeente moet goed geregeld zijn en aansluiten bij de 
vervoersmogelijkheden in de regio. Dat stimuleert de deelname en in de toekomst een 
mogelijke uitbreiding. Een punt van aandacht is het afstemmen van het netwerk van 
het Openbaar Vervoer op de ontwikkelingsplannen van het centra. De aansluiting op de 
werklocaties binnen de gemeente, waaronder de bedrijventerreinen, verdienen bijzondere 
aandacht. Ook staan wij positief tegenover andere vormen van publiek vervoer (zoals de 
VOR-bus), omdat dit ontmoeting tussen mensen faciliteert.
Openbaar vervoer is er voor iedereen, daarom wil de ChristenUnie voldoende en goed 
bereikbare en toegankelijke bushaltes, ook voor mensen met een beperking. 
Wij willen graag dat mensen met de fiets of het Openbaar vervoer reizen. Wij willen daarom 
graag investeren in solide en veilige fietsenstallingen bij bushaltes in onze gemeenten. 
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• Wij willen een toegankelijke gemeentelijke dienstverlening, die efficiënt, begrijpelijk 

en dichtbij is.

• Wij willen initiatieven vanuit de dorpen, wijken en buurten mogelijk maken.

• Wij willen een actief preventiebeleid voor drugs- en alcoholgebruik in Noordenveld.

• Wij willen er voor elkaar zijn en wij willen de eenzaamheid bestrijden.

• Wij willen actief en preventief werken aan armoede bestrijding.

• Wij willen meer kansen bieden aan mensen om aan het werk te kunnen gaan.

• Wij willen lokale podia gebruiken voor lokaal kunst-, cultuur- en sporttalent.

• Wij willen investeren in goede wegen, fiets- en wandelpaden en vaarroutes.

• Wij willen dat de gemeente lokaal, duurzaam en eerlijk inkoopt, en de lokale 

economie stimuleert.

• Wij willen gratis afval-brengstations. 

• Wij willen ruim baan voor zonne-energie. 

• Wij willen investeren in compacte aantrekkelijke winkelcentra en de kwaliteit van  

de openbare ruimte.

• Wij staan voor vraaggerichte woningbouw en duurzame wijkvernieuwing.  

• Wij willen investeren in goed openbaar vervoer en wij willen goede fietsenstallingen 

bij bushaltes.

• Wij willen een veilige woonomgeving, waarbij de gevolgen van gasopslag en   

schadeafhandeling goed geregeld zijn.
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Menne Kamminga uit Leutingewolde is onze lijsttrekker. Joke Korsaan staat op 
nummer 2. De lijst wordt aangevuld met actieve Noordenvelders die de politiek van de 
ChristenUnie een warm  hart toedragen. Jeroen Westendorp is nu ons raadslid en lijstduwer. 
Hij gaat graag in de volgende periode verder als wethouder en is voor de ChristenUnie de 
wethouderskandidaat. 

1.   Menne Kamminga (Leutingewolde)
2.   Joke Korsaan (Roden)
3.   Geranda de Haan (Roden)     
4.   Lia ter Veen  (Roden)                                             
5.   Martin de Koning (Roden)                                   
6.   Hans Buist (Roden)                                                 
7.   Adriaan Leerlooijer (Peize)                                 
8.   Harm Vos (Roden)                                                  
9.   Erik Baas (Roden)                                                    
10. Arie Piet (Een-West)                                             

11. Karel Groen (Roden)             
12. Peter Verhoef (Roden)
13. Christina Janssen (Zuidvelde)
14. Arend Kroes (Nieuw-Roden)
15. Joke Wesseling (Peize)
16. Jan Geert Bouma (Veenhuizen)
17. Ada Groeneveld (Roden)
18. Johan Hummel (Peize)
19. Pieter Piet (Een-West)
20. Jeroen Westendorp (Roden)

Website:   www.christenunienoordenveld.nl

E-mail:    info@christenunienoordenveld.nl

Facebook:   facebook.com/cunoordenveld

Twitter:   @cunoordenveld

Voorzitter bestuur:  voorzitter@christenunienoordenveld.nl


