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Drentse lijsttrekkers 

lanceren Kieskompas
Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Om
kiezers te helpen bij het bepalen van hun keuze voor een politieke
partij, is er voor Drenthe een Kieskompas ontwikkeld. De lijsttrek-
kers van de provinciale verkiezingen namen woensdag 13 februari
als eerste het Drentse Kieskompas in gebruik.

Kieskompas

Vul het Kieskompas voor Drenthe in op https://drenthe.kieskom-
pas.nl. Welke partijen staan er vlakbij u in het politieke landschap
en welke partijen staan verder van u af? In het Kieskompas kunt u
op onderzoek gaan door uw positie in het landschap verder te ver-
fijnen door thema’s aan of uit te vinken óf de standpunten en onder-
bouwingen van de partijen per stelling te bekijken.
Wilt u meer weten over de provinciale verkiezingen? Kijk dan op de
website www.drenthestemt.nl of op Facebook
www.facebook.com/drentsparlement

GO! NOORDENVELD: 
INTEGRATIE NIEUWKOMERS 

VERLOOPT GOED
Feestelijke bijeenkomst om terug te kijken 

en vooruit te blikken

De gemeente Noordenveld organiseert een feestelijke bijeen-
komst om het project GO! Noordenveld  af te ronden. Met het
project helpt de gemeente nieuwkomers goed te integreren.
Nieuwkomers, ook wel statushouders genoemd, zijn vluchte-
lingen die voorlopig in Nederland mogen blijven wonen. De ge-
meente werkt in het project intensief samen met Welzijn in
Noordenveld (WiN), Vluchtelingenwerk, de Sociale Dienst en
heel veel betrokken vrijwilligers, verenigingen en bedrijven.
Maar ook nieuwkomers zelf werken mee aan GO! Noordenveld.
De feestelijke avond vindt plaats op maandag 25 februari vanaf
17.00 uur in de Pompstee in Roden.

Meedoen in de samenleving
Tijdens de bijeenkomst kijken de partijen gezamenlijk terug op wat
er zoal gebeurd is de afgelopen jaren. Daarnaast is een belangrijke
vraag: Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers na de periode van GO!
Noordenveld bezig kunnen blijven om hun talenten verder te ont-
wikkelen. Sinds 2015 was de instroom van vluchtelingen in Neder-
land historisch hoog. Er zijn vanaf toen bijna 250 nieuwkomers in
Noordenveld gekomen, waarvan driekwart in Roden woont. Een an-
dere cultuur en taal maken het niet vanzelfsprekend dat mensen zelf
hun weg vinden en meedoen in de lokale samenleving. Het is de taak
van de gemeente hen daarbij te helpen. In Noordenveld is daar de af-
gelopen jaren veel werk van gemaakt.

Veel activiteiten
In 2016 begon dat met het Jaar van de Vluchteling, Grenzeloos Nao-
berschap. In dat jaar zijn er veel activiteiten geweest gericht op ont-
moeting tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ inwoners. Bijna alle activiteiten
kwamen uit de samenleving zelf. Het jaar daarop heeft de gemeente
een vervolgstap gezet met het project GO! Noordenveld. Doel was
om een werkwijze te ontwikkelen die de integratie van nieuwkomers
in Noordenveld versterkt. Belangrijk in die werkwijze is meer kenni-
suitwisseling: kennis en ervaringen van en voor nieuwkomers en hun
omgeving. Sinds begin vorig jaar hebben ongeveer zeventig nieuwko-
mers aan het programma GO! Noordenveld meegedaan. In twaalf
weken leerden ze iedere vrijdag een ander onderdeel van Noorden-
veld kennen.

Feestelijke bijeenkomst
De feestelijke avond is bedoeld om
terug te kijken, maar ook om een
blik op de toekomst te werpen.
Aan de hand van praktijkverhalen
wordt teruggeblikt op het Jaar van
de Vluchteling en GO! Noorden-
veld. Daarna wordt vooruit geke-
ken. Wethouder Jeroen
Westendorp: “Ik vind het belang-
rijk dat nieuwkomers blijvend uit-
gedaagd worden om hun talenten verder te ontwikkelen. Het project
GO! stopt dus, maar gaat ook verder. De werkwijze van GO! moet zo-
veel mogelijk de standaard worden waardoor iedereen in Noorden-
veld mee kan doen”.

De avond begint met een gezellige inloop onder het genot van een
Arabisch buffet, verzorgd door het MensA eetcafé uit het Scheepstra-
kabinet. Een mooi voorbeeld van een initiatief dat is ontstaan tijdens
het Jaar van de Vluchteling. Er is een kleine foto-expositie, gemaakt
door leden van de fotoclub Noordenveld met portretten van nieuw-
komers in hun woonsituatie en tijdens hun dagbesteding. Iedereen
die op wat voor manier dan ook een rol heeft gehad bij de integratie
van nieuwkomers in Noordenveld is uitgenodigd voor de avond.

Bewegingscentrum viert 
1 maart 10-jarig jubileum

Bent u lid bij het Bewegingscentrum of
draagt u ons een warm hart toe? Dan
bent u op 1 maart van harte welkom op
het feest ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan. We horen graag of u komt via
balie@bcnorg.nl of bij de balie van het
Bewegingscentrum Norg, dan kunnen wij
er rekening mee houden met de inkopen!

Het feest begint vanaf 19:30 uur en zal tot

24:00 uur duren! Tijdens dit feest zal Fruit-

cake Party ons vermaken met hun muzi-

kale kunsten.

Droomfiets
Komt u met ons feesten en wilt u niet met

lege handen komen? Dan heel graag een

bijdrage voor onze droomfiets! Zo kan ie-

dereen er plezier van hebben. Met de fiets

kunnen enorm veel gegevens worden ge-

meten om aan de hand daarvan weer pro-

gramma’s op maat op te kunnen stellen.

Meertmaond, 
Streektaolstried!             
bij Ensing Peize

In maart is het weer zover. De jaarlijkse aandacht voor de streektaol
staat centraal. Maart is Meertmaond, de maond van de streektaol.
Een aantal enthousiaste Drenten houden zich in de gemeente Noor-
denveld bezig om inwoners op een leuke manier kennis te laten
maken met de streektaol. Wederom organiseren zij, en dat al weer
voor de zesde keer op rij, de welbekende Streektaolstried. 

Dit op vrijdag 29 maart in café Ensing te Peize. Vragen over Drentse
muziek, dichters, over de gemeente, de streektaol en nog veel meer
komen in acht verschillende rondes aan bod. Wilt u de Streektaol-
stried aangaan? Geef u dan op voor 11 maart via cultuurcoach Ku-
neke Jansma, telefoon 050 3176500 of email
kunekejansma@welzijninnoordenveld.nl. Een team bestaat uit mi-
nimaal 3 en maximaal 5 personen. Deelname kost 5 euro per team,
contant betalen bij aanvang.

De Streektaolstried begint om 20.00 uur . Vanaf 19.30 uur is de zaal
open. De vrijwilligers van Historische Vereniging Norg, Peize en
Roden, tekstschrijver Abel Darwinkel en de cultuurcoach van WiN,

staan garant voor een leuke en boeiende avond.

Workshop 
Mantelzorg 

en Werk 
Op donderdag 28 februari is er

in het Inwonersplein aan de

Schoolstraat in Roden een

praktische workshop voor wer-

kende mantelzorgers. 

Vanaf 19.30 uur zullen Harm van

Dijk van het Ondernemerscon-

tact Noordenveld en Jannie Hou-

wing van Welzijn in Noordenveld

de workshop met de titel ‘Zoek

naar een gezonde balans’ geven.

Vragen als: Hoe maak ik mantel-

zorg bespreekbaar met mijn

werkgever en welke oplossingen

zijn er voor mij, komen dan aan-

bod. Ook is er voldoende ruimte

voor het inwinnen van informa-

tie en het uitwisselen van erva-

ringen. 

De workshop Mantelzorg en

Werk op donderdag 28 februari

gaat op zoek naar datgene wat

de werknemer nodig heeft om

een gezonde balans tussen man-

telzorg en werk te krijgen. Deel-

nemers krijgen inzicht in eigen

factoren die de balans kunnen

beïnvloeden en handvatten om

het gesprek met de werkgever

aan te gaan om zo werk en man-

telzorg goed te combineren en

bespreekbaar te maken. Er zijn

aan de workshop geen kosten

verbonden, wel graag van te

voren aanmelden bij info@nao-

berloketnoordenveld.nl of even

bellen met Welzijn in Noorden-

veld 050 317 65 00. 

Bezwaren tegen bouwplannen
kavels Oosterveld ongegrond

Burgemeester en wethouders hebben het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften

om de bezwaren van Vereniging Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 tegen de bouwplan-

nen voor drie kavels op het Oosterveld ongegrond verklaard.

Dat de twee organisaties al het mogelijk doen om dwars te liggen bij de ontwikkeling van woningbouw op
het Oosterveld is bekend, maar dat ook bezwaren werden ingediend tegen de plannen voor de kavels
waarvan de bestemming al jaren vastligt, verraste menigeen. De commissie bezwaar- en beroepschriften
komt tot de conclusie dat de gemeente een juiste overweging heeft gemaakt en dat de vergunningen op
juiste gronden tot stand zijn gekomen. De commissie adviseert de bezwaarschriften ongegrond te verkla-
ren en de bestreden besluiten in stand te laten. Burgemeester en wethouders zijn het daar mee eens.


