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Zorgcafé Norg open Noordenveld zet in op 

eenvoudige aanbesteding 

bij Oosterveld Norg
Het inschrijven op een aanbesteding is lastig met veel formalitei-

ten. Kleinere marktpartijen met weinig ervaring zien vaak af van

deelname als er een aanbesteding moet plaatsvinden. Voor

nieuwbouwlocatie Oosterveld wordt de aanbestedingsprocedure

voor vijftien kavels eenvoudiger. Kleinere ontwikkelaars en aan-

nemers krijgen hierdoor ook een kans om deel te nemen aan de

procedure doordat er niet te zware ervaringseisen worden ver-

langd, de financiële druk op de ontwikkelaar wordt verlaagd.

Oosterveld

Op het Oosterveld in Norg worden uiteindelijk circa 220 woningen
gebouwd. De eerstvolgende fase van het project heeft in totaal 87 ka-
vels. De vrijstaande kavels worden allemaal door de gemeente recht-
streeks aan particulieren aangeboden en daarnaast gaat
woningbouwcorporatie Actium 16 sociale huurwoningen bouwen. 

Het is de bedoeling dat de twee-onder-een-kapwoningen, de rijwo-
ningen en enkele vrijstaande woningen door ontwikkelaars project-
matig worden gebouwd en verkocht. Naast ontwikkelaar Heijmans
Vastgoed die 26 woningen gaat bouwen is in december 2018 de aan-
bestedingsprocedure gestart om een tweede ontwikkelaar/aannemer
te vinden die nog eens 15 kavels projectmatig gaat bouwen en verko-
pen.

Duurzaamheid en participatie

De plannen van ontwikkelaars en bouwers bij de aanbesteding wor-
den beoordeeld op prijs en kwaliteit. Duurzaamheid is bij dit project
een belangrijk kwaliteitscriterium. De gemeente Noordenveld wil kli-
maatneutraal zijn in 2040 en duurzame nieuwbouw draagt daaraan
bij. Daarnaast wordt er beoordeeld op de invloed die de uiteindelijke
koper heeft in het ontwikkelproces van de woning. Met deze transpa-
rante manier van aanbesteden hoopt de gemeente de meest geschikte
marktpartij voor de nieuwbouwlocatie Oosterveld te contracteren.

Informatiebijeenkomst

Kleinere ontwikkelaars en aannemers hebben vaak minder ervaring
met aanbestedingsprocedures, waardoor het een reden kan zijn om
niet in te schrijven voor bouwlocatie Oosterveld. Op 9 januari 2019 is
er daarom een informatiebijeenkomst geweest voor geïnteresseerde
marktpartijen om uitleg te geven over de procedure. Met elf verschil-
lende projectontwikkelaars en bouwers was er tijdens de informatie-
bijeenkomst veel belangstelling voor het project Oosterveld in Norg.

Vorige week vond het eerste

zorgcafé plaats in de huiska-

mer van De Dagbesteding in

het Bewegingscentrum in

Norg. 

Wethouder Kirsten Ipema vond
dit een goed initiatief van Groen-
zorg Norg en Welzijn in Noorden-
veld. ‘Ik ben er blij mee en zie een
goed gevulde tafel met deelne-
mers. Ik hoop dat dit een Zorg-
café wordt waar veel informatie
te halen is over verschillende
ziekten en vooral ook waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten, in
gesprek gaan en zo ervaringen
kunnen delen.’

Dementie

Jaline Dijkstra hield deze avond
een mooie presentatie over de-
mentie. Zij is als casemanager de-
mentie en wijkverpleegkundige
actief in Norg en Noordenveld.
“Dementie is een hersenziekte
die zich uit in 50 verschillende
vormen. Goed omgaan met men-
sen met dementie is daarom be-
langrijk. Vaak zie je dat bij
beginnende dementie mensen
zich sociaal terugtrekken uit de
samenleving.”

Gezicht geven

Het Zorgcafé in Norg wil mensen
met een ziekte een gezicht geven.

Elke eerste maandag van de
maand is er een Zorgcafé. Tel-
kens over een verschillend on-
derwerp. 

CVA

Op maandag 4 maart staat het
volgende Zorgcafé op het pro-
gramma. Een verpleegkundige
van Icare verbonden aan het Wil-
helmina Ziekenhuis zal dan een
presentatie geven over CVA, her-
seninfarct. Inloop om 19.15 uur,
aanvang programma 19.30 uur
tot 20.45 uur.

Opgeven van te voren hoeft niet,
een kop koffie staat voor u klaar. 

CULTUREN
MET ELKAAR

IN GESPREK IN 
DE EDENHOF

Statushouders uit Syrië en
Soedan, nu wonend in Noor-
denveld, ontmoeten wij mis-
schien wel eens in de
supermarkt of in de wachtka-
mer bij de dokter. Op 27 ja-
nuari gaan in de Edenhof
statenhouders uit Een, Norg
en Roden in gesprek met
leden van de Protestantse ge-
meente te Een. 

Nieuwe Testament en Koran
Bij deze ontmoeting staat ge-
lijkwaardigheid centraal. In een
korte viering begeleid door
orgel en bazouki, wordt gelezen
wordt uit het Nieuwe Testament
en een soera uit de Koran. 

Daarna volgen - om elkaar beter
te leren kennen - gesprekken
aan ronde tafels. Voor de kinde-
ren is er een aangepast pro-
gramma. 

Werkgroep
De Ontmoetingsdienst vindt
dus plaats op zondagmorgen 27
januari in de Edenhof 
en is voorbereid door een groep
statushouders en gemeentele-
den. Daarbij kregen ze begelei-
ding van dominee Harm Jan
Meijer uit Roden. We beginnen
om 9.30 uur. Allemaal welkom. 

'OV-Toppertje' speciaal voor

reizigers Noord-Nederland
Een OV-chipkaartactie speciaal voor Noorderlingen

Op Hoofdstation Groningen gaven gedeputeerden Fleur Gräper-van

Koolwijk (Provincie Groningen) en Henk Brink (Provincie Drenthe)

en wethouder Paul de Rook (Gemeente Groningen) namens het OV-

bureau het startschot van de actie ‘OV-toppertje’. Vanaf vandaag, 14

januari 2019, kan de reiziger in het noorden een OV-chipkaart met

uniek ontwerp speciaal voor Noorderlingen aanvragen voor €2,50

in plaats van €7,50. De actie loopt tot en met 10 februari 2019.

Het ‘OV-Toppertje’ is een OV-chipkaartactie speciaal voor inwoners

uit de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Met de OV-chip-

kaart met uniek ontwerp kan de OV-reiziger door heel Nederland

reizen, met bus, tram, metro en trein. De actie is opgezet door Ar-

riva en Qbuzz en mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân

en OV-bureau Groningen Drenthe.

Extra: Dalvoordeel Noord-Nederland met korting

Reizigers die de unieke OV-chipkaart voor Noorderlingen aanvragen

krijgen een extra aanbieding. Bij de actie ontvangen ze een voucher

met daarop een kortingscode. Met die kortingscode kunnen reizi-

gers op de website van Arriva of Qbuzz het product Dalvoordeel

Noord-Nederland voor €10 in plaats van de reguliere €25 aanvra-

gen. De actiecode voor Dalvoordeel Noord-Nederland is geldig tot

en met 10 maart 2019. Meer informatie staat op ovtoppertje.nl


