Van en voor Tynaarlo!

Bekijk de webversie

Nieuwslijn

Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo

Redactioneel
Om de Nieuwslijn eenvoudiger via email te kunnen verspreiden
wordt deze nu als elektronische nieuwsbrief opgesteld. De layout
is hiermee ook meteen in een nieuw jasje gestoken.
De eerste Nieuwslijn van het jaar staat traditioneel in het teken
van de komende algemene ledenvergadering. Alle relevante
stukken voor de vergadering zijn in deze Nieuwslijn opgenomen.
Verder is er uiteraard aandacht voor de laatste ontwikkelingen
rondom school, dorpshuis, gymzaal en de kantine van SVT.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo nodigt alle leden van de vereniging uit
voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 maart om 20:00 uur in Café Centraal.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 22 maart 2016 *)
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel verslag 2016 *)
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit: mw. M. Dijkstra, hr. W. Reinke en hr. J. Haveman
(reservelid)
7. Verkiezing kascommissie
Mw. Dijkstra is aftredend en niet herkiesbaar. Hr. Haveman zal toetreden tot de kascommissie.
Kandidaten voor de kascommissie kunnen zich melden bij het bestuur.
8. Bestuursverkiezing *)
Erik Rona (voorzitter), Bunny Ringelink (secretaris) en Bettina Hüniken (penningmeester) zijn
statutair aftredend. Erik en Bunny zijn niet herkiesbaar. Belangstellenden voor een
bestuursfunctie kunnen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij het
huidige bestuur.
9. Rondvraag
PAUZE
We zijn de mogelijkheid aan het verkennen om een coöperatie op te zetten
via de Drentse Kei om dit mogelijk te maken. Dan moet er in het dorp wel
interesse en draagvlak zijn. Als 30 huishoudens geïnteresseerd zijn en
bereid zijn om hun energie af te nemen via Noordelijk Lokaal Duurzaam zou
er per jaar 2250 euro vrijkomen om te besteden aan onze eigen duurzame
projecten.
Hoe dit nou kan? Na de pauze komen medewerkers van de Drentse Kei dit uitleggen.
*) de relevante stukken zijn in deze Nieuwslijn opgenomen

Notulen jaarvergadering 2016
Opening:
Voorzitter Erik Rona opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Ontbrekende paaltjes langs Zeegserweg.
30 km zone dorpsstraat, handhaving gemeente.
Notulen vorige Algemene Leden Vergadering (d.d. 16 maart 2015):
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd door de vergadering.
Jaarverslag 2015:
De verschillende bestuursleden presenteren aan de hand van een PowerPoint de
belangrijkste zaken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden:
Snoeihout ontvangen voor paasvuur
Overleggroep over nieuwbouw school en gymzaal
Overleg over bestemmingsplanprocedure rondom rotonde
Inspreken in gemeenteraad
Diverse overleggen met gemeente, provincie en NS
Inspreken in gemeenteraad
Contact met de pers
Een aantal zaken zijn nog niet afgerond en lopen nog.
Financieel verslag 2015:
Conny neemt de financiële zaken door. De inkomsten zijn toegenomen. Het
activiteitenbudget van de gemeente nogmaals toegekend. Dit is ook toegezegd voor volgend
jaar.
Zoveel mogelijk leden via mail nieuwslijn
Nieuwe borden bij het zwembad
Rente is erg laag, vermogen neemt dus weinig toe.
Verslag van de kascommissie; mevrouw E. Smid en mevrouw M. Dijkstra:
De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden gevonden en vraagt de vergadering om de
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord en Erik bedankt de
penningmeester voor haar inzet.
Verkiezing kascommissie:
Mevrouw E. Smid is aftredend en niet herkiesbaar. De heer W. Reinke is reserve- lid en treedt
toe tot de kascommissie. De heer Jans Haveman heeft zich aangemeld als nieuwe reserve lid.
Bestuursverkiezing:
Penningmeester Conny Fokkema en bestuurslid Jan van der Wal zijn beiden aftredend en niet
herkiesbaar.Voorzitter Erik Rona dankt beide voor hun jarenlange positieve inzet. Beiden
ontvangen zoals doen gebruikelijk een passende attentie.
Voorstel als nieuwe leden zijn Anita Koops en Gert Messchendorp, en aan het begin van de
vergadering heeft Augustinus de Jong zich aangemeld.
Na stemming gaat de vergadering akkoord om van een 7-koppig bestuur over te gaan naar een
8-koppig. Alle drie nieuwe leden worden met meerderheid van stemmen aangenomen in het
nieuwe bestuur. Wij wensen alle drie veel succes.
In de volgende bestuursvergadering wordt de nieuwe functieverdeling gemaakt en deze wordt,
samen met het overzicht wie wanneer aftreedt, in de volgende Nieuwslijn geplaatst.
Rondvraag:
Dhr. Nijdam:
Bestuur moet openstaan voor adviezen van anderen. Als iemand iets wil mededelen is er
dan inspreektijd?
Mogelijkheid bestaat, als iemand zich tijdig meldt kan hij/zij spreektijd krijgen.
Dhr. Haveman:
Communicatie via Facebook, niet iedereen heeft dit medium.
Facebook is extra, staat ook in de nieuwslijn. Op facebook ongeveer 100 volgers die op deze
manier dorpsbelangen volgen. Er wordt via nieuwslijn, mail en ook via facebook met het dorp
gecommuniceerd. Er zit geen verschil in onderwerpen en ook dorpsbelangen gaat met de tijd
mee.
Dhr. van Wijk:
Kan Dorpsbelangen doorgeven dat niet alleen de dorpsstraat maar meer doorgaande
wegen in het dorp gestrooid moeten worden?
Had Dorpsbelangen eerder een schouw met de gemeente, nu is er de mogelijkheid om zelf
contact op te nemen met het burgerloket. Hier kunt u zelf klachten melden en er wordt vlot op
gereageerd door de gemeente
Dhr. Scheeringa:
Lantaarnpalen langs de Zuidlaarderweg, komen die nog terug?
Nee.
Mevr. Peters:
Leefbaarheidsfonds van de gemeente is nog goed gevuld en er wordt bijna geen beroep
op gedaan. Brughoes krijgt bijvoorbeeld een zitje en ontvangt hiervoor uit het fonds. Als
vereniging of als groep van minimaal 10 personen kunt u aanspraak maken.
Dorpsbelangen kan hier voorstellen voor doen en er eenmalig gebruik van maken voor
een bedrag van 5000,Mevr. Peters:
Hoe lang duurt een periode in het bestuur van dorpsbelangen?
Periode duurt 3 jaar en iemand is daarna herkiesbaar.
Dhr. Zwiers:
Herplant-plicht NS, hoe lang geldt die plicht?
Deze blijft bestaan, NS heeft er wel belang bij om hier bomen te herplanten, hier is ruimte. Mag
ook elders in het land. Herplant hoeft niet daadwerkelijk op dezelfde plaats.
Dhr. Frieman:
Bij de ijsbaan stonden langs het water bankjes, komen die weer terug?
IJsvereniging heeft dezelfde vraag omdat het nu voor onderhoud erg lastig is aan die kant van
de baan. Vraag neerleggen bij de NS of dit weer hersteld kan worden.
Mevr. Potze:
Op het gesaneerde terrein bij de ijsbaan staat een groot bord met drijfzand, van de
andere kant staat er niets, hoe zit dat?
Bord kan weg. Vergeten door de aannemer.
Dhr. Frieman:
Eisenbroeken is erg slecht door vrachtwagens, kan dat niet anders?
Het vrachtverkeer mag via het dorp rijden, is geen verbod. Het bedrijf doet zijn best, veel
verkeer gaat de andere kant langs en er wordt in het dorp keurig gereden.
PAUZE
Het programma na de pauze bestaat uit een vijftal sprekers die 5 minuten de tijd krijgen om hun
verhaal te doen. Na die tijd is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Vincent’s groente en fruit en natuurvlees:
Vincent heeft een winkel voor verse groente en fruit aan huis. Deze producten haalt hij zelf bij
de groothandel. Daarnaast is er ook de verkoop van natuurvlees, zuivel van puur zuivel Noord
(biologisch), meel en nog veel meer regionaal geproduceerde producten.
Een eerlijk product waarvan ze weten waar het vandaan komt en bovendien erg lekker.
Het is voor Vincent een werkgelegenheidstraject. Het is mooi om te zien dat iemand die
slechtziend is toch een eigen zaak kan runnen. Naast zijn werk in de winkel is Vincent nog een
aantal dagen bij Visio de Brink in Vries. U bent allemaal van harte welkom aan de
loopstukkenweg 4 maar u kunt ook op de webshop www.vincentswinkel.nl bestellen en dan kan
het thuis gebracht worden.
Tynaorl 1200:
Hans Westerhof geeft een korte uitleg wat het doel is van Tynaorl 1200. Er zijn al tal van
activiteiten georganiseerd maar er komen er nog veel meer. Dit heeft als doel om geld te
generen voor de activiteiten die gepland staan als Tynaarlo echt 1200 jaar oud is. Er is zelfs een
glossy uitgegeven en deze is speciaal voor de donateurs van de club.
Tynaorl 1200 bestaat uit een vast bestuur met daarom heen een club van 30 vrijwilligers die
helpen en meedenken.
Het programma voor Tynaorl 1200 staat nog lang niet vast en ideeën zijn van harte welkom.
SVT Voetbal:
Arie Dallinga geeft een presentatie over de nieuwbouw van de kantine op het sportveld.
Bij de bouw wordt niet alleen rekening gehouden met de wensen van de KNVB maar ook met
die van de dorpshuisgebruikers die straks hier ook gebruik van kunnen maken. De indeling van
de kantine wordt zo gemaakt dat ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van de
kantine. Als duidelijk is welke verenigingen nog meer gebruik willen maken van de kantine kan
er in overleg een planning gemaakt worden.
Financieel zijn de zaken bijna rond en zal er in begin 2017 een start gemaakt worden met de
bouw van het complex. Dit kan niet eerder omdat het voetbalseizoen eerst afgelopen moet zijn.
Hopelijk is tegen die tijd de rotonde ook klaar en kunnen de werkzaamheden vlot doorgaan.
Dorpshuis:
De dorpshuisgebruikers commissie heeft onlangs een avond georganiseerd voor de mensen die
het dorpshuis een warm hart toe dragen. In die bijeenkomst kwam naar voren dat ze graag het
behoud van het dorpshuis op de agenda van de ALV wilden hebben.
Augustinus de Jonge geeft een presentatie waarom deze groep het dorpshuis graag willen
behouden voor het dorp. Voordelen zijn centraal in het dorp, voor iedereen toegankelijk,
voldoende vrijwilligers.
Dorpsbelangen heeft meerder keren met de gebruikers van het dorpshuis overleg gehad en
daar kwam uit naar voren dat de functie van het gebouw belangrijker is dan een “hoop stenen”.
Toen is er met de gebruikers gekozen om gebruik te kunnen maken van of de nieuwe kantine of
de nieuwe school.
Dit is ook met de gemeente kortgesloten en daar zijn verder plannen op gemaakt.
Er komt een ruimte in de school en de kantine is voor meerdere verenigingen te gebruiken.
De vergadering gaat akkoord met een stemming. In deze stemming wordt besloten of het plan
van de dorpshuiscommissie of dat van dorpsbelangen de ingeslagen weg gaat worden.
Het plan van dorpsbelangen wordt met meerderheid van stemmen aangenomen door de
vergadering.
HVT presentatie boek:
De historische vereniging is bezig met de laatste loodjes van het boek over…..
Het wordt medegefinancierd door de gemeente en de Rabobank. Het is de bedoeling om 1000
exemplaren te bestellen. Als u lid bent of wordt van de historische vereniging krijgt u korting bij
de aanschaf van het boek.
Sluiting:
Voorzitter Erik Rona sluit de vergadering en dankt een ieder voor de opkomst en wenst allen
een wel thuis.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo bestaat nu uit de volgende personen
(waarbij aangetekend wordt dat Erik en Bunny aftredend en niet herkiesbaar zijn en na de
ledenvergadering dus geen deel meer uitmaken van het bestuur):

Financieel overzicht 2016

De laatste ontwikkelingen...
Sloop en nieuwbouw voetbalkantine en kleedkamers
Op 10 april zal de sloop van de voetbalkantine en de
kleedkamers starten. Helaas is de bouw van de rotonde
uitgesteld in verband met een onteigeningsprocedure die
waarschijnlijk gestart moet worden. Hierdoor kwam de
nieuwbouw van de kantine ook in gevaar omdat er de benodigde ophoging van de grond
daarmee zelf gestart moet worden. De provincie heeft aangegeven de benodigde €20.000
hiervoor te willen financieren en daarmee kan de nieuwbouw van de kantine in elk geval
doorgaan. De verwachting is dat de nieuwe kantine en kleedkamers in oktober klaar zullen zijn.
Bij het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de dorpshuisgebruikers, zoals in 2014
geïnventariseerd.
Stand van zaken nieuwbouw school en gymzaal
Er wordt door gemeente en stichting Baasis hard gewerkt aan
de nieuwbouw van de school en de gymzaal.
Begin januari is de eerste dialoogronde geweest van Stichting
Baasis en de gemeente met de geselecteerde partijen
(aannemers/architecten). Er zijn 2 dialoogronden in het
proces ingebouwd. Deze rondes zijn bedoeld om de geselecteerde partijen de gelegenheid te
geven de stukken te verduidelijken en vragen te stellen. Deze eerste ronde was een
inspirerende ronde met enthousiaste partijen.
In eerste reactie hebben de partijen gevraagd iets meer tijd te krijgen voor het uitwerken van
een ontwerp. Er is gemeend hier ook gehoor aan te geven. Op deze manier denken gemeente
en stichting een beter ontwerp te krijgen.
De tweede ronde heeft inmiddels ook plaats gehad op 14 februari. Hier hebben alle betrokken
partijen aangegeven dat het budget te beperkt is voor het programma van eisen dat voorligt
voor de school en de gymzaal. Gemeente en stichting Baasis gaan zich nu beraden met hun
adviseurs of er oplossingen te vinden zijn om programma van eisen en budget passend te
maken. Er zou 7 maart een klankbordavond zijn voor het schoolteam, de MR en
vertegenwoordigers van Kinderopvang, Dorpsbelangen en SVT. Deze is tot nader order
uitgesteld. Op de klankbord kunnen we mee kijken naar de ontwerpen en input kunnen geven
voor de presentaties van de partijen die daarop volgen.
Dorpsbelangen en SVT zullen in de klankbordsessie kritisch kijken naar de mogelijkheid van het
organiseren van activiteiten (voor kinderen) die nu in het dorpshuis plaatsvinden. Bijvoorbeeld
de avondvierdaagse, de mogelijkheid om ergens iets te drinken bij gym- of turnevenementen en
de mogelijkheid voor bijvoorbeeld vergaderingen. Hoe flexibel is het gebouw te gebruiken voor
verschillende partijen en hoe wordt het gedeeld?
Sloop gymzaal, dorpshuis en jeugdsoos
Voor zover bekend zal vanaf 1 april 2017 het gebouw aan de Achterweg worden gesloten. Het
gebouw zal niet lang daarna worden gesloopt. Ook om het terrein vrij te maken voor het
omleggen van kabels en buizen onder de grond.
Van de school wordt het deel wat nu gebruikt wordt door de kinderopvang SKID gesloopt. De
TSO en BSO zullen tijdelijk in de school worden opgenomen.
Met de sloop van deze gebouwen wordt de bouwkavel vrijgemaakt voor de nieuwbouw van de
school en de gymzaal.
Tussenperiode en nieuwbouw voetbalkantine
SVT zal de dorpshuisgebruikers benaderen en afspraken met
ze maken over het verhuizen van activiteiten naar de nieuwe
voetbalkantine.
Er is een periode waarin we het als dorp ongeveer een half
jaar zonder voetbalkantine en ongeveer een jaar lang zonder gymzaal moeten doen. SVT gym
is naarstig op zoek naar alternatieven om de gym-, turn-, volleybal-, wandel- en
tafeltennisactiviteiten onder te brengen.
De voetbalvereniging sloopt en bouwt de nieuwe kantine en kleedkamers voor een groot deel in
de ‘zomerstop’ van sport en verenigingen. Zo hoeven verenigingen, sporters en andere
gebruikers niet te lang hun activiteiten te stoppen.

Welkom aan nieuwe inwoners
Regelmatig krijgen we nieuwe inwoners in het dorp. Wij van
Dorpsbelangen Tynaarlo zouden hier graag van op de hoogte
zijn. Van de gemeente krijgen we geen adressen van nieuwe
dorpsgenoten. Dat moeten we zelf maar uitzoeken. Daarom
willen wij de inwoners van het dorp vragen ons hierbij te
helpen.
Wat willen we gaan doen: wanneer men hier nieuw komt
wonen wil een bestuurslid van dorpsbelangen ze een bezoek brengen. Bij dit bezoek willen wij
de nieuwe inwoners iets vertellen over ons dorp en wat er zoal te doen is. Welke verenigingen
zij er zoal en wat is er nog meer aan activiteiten. Kortom de nieuwe inwoners een beetje weg
wijs maken in ons prachtige en actieve dorp.
Verenigingen en bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan dit welkom, zij ontvangen hierover
binnenkort meer informatie!
Reacties graag naar Augustinus de Jonge, Zwarteweg 2 of email: a.de.jonge15@kpnplanet.nl.

Agenda
Hieronder ziet u een overzicht van de
activiteiten die de komende maanden in het
dorp georganiseerd worden.
Het volledige overzicht staat op de website
(klik op de afbeelding hiernaast).
Uw eigen activiteiten op site en in de
Nieuwslijn? Mail dan naar
dorpsbelangen@tynaarlo-dorp.nl.

Colofon
Nieuwslijn is het informatie bulletin van de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo en de Stichting
Natuurbad Tynaarlo. Nieuwslijn verschijnt 3 maal per jaar en wordt gratis aan de leden verstrekt.
Het lidmaatschap van Dorpsbelangen bedraagt € 9 per jaar per gezin.
Om lid te worden kunt zich opgeven bij het Secretariaat: Hageneind 5 9482 PD Tynaarlo tel.nr.
0592- 544038 mail: b.ringelink@hetnet.nl.
Bankrelatie: Rabobank NL53 RABO 0366.5466.78 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo.
Kopij voor de Nieuwslijn kan worden ingeleverd bij Gert Messchendorp. Aanlevering gaarne via
e-mail naar dorpsbelangen@tynaarlo-dorp.nl of aan Lindenstraat 7.
De sluitingsdata voor kopij zijn 1 februari, 15 mei en 15 oktober.
Druk: Printstudio 7 te Tynaarlo.
De voorzitter, secretaris en penningmeester van de Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo vormen
ook het bestuur van de Stichting Natuurbad Tynaarlo.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u dorpsbelangen@tynaarlo-dorp.nl toe aan uw adresboek.

