Nieuwslijn Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Stichting Natuurbad Tynaarlo

Colofon

Redactioneel
Deze tweede Nieuwslijn van 2014, traditioneel gepland
net voor de zomer, geeft een mooi overzicht waar we
staan met de verschillende acties.
Het ontwerp van de rotonde voor de veilige oversteek
en de parkeerplek bij SVT is in een volgende fase
beland. Er is goed overleg gaande en technische
onderzoeken maken voortgang.
De dorpsvoorzieningen op de toekomst voorbereiden.
Wat staat er te gebeuren en wie zijn erbij betrokken.
Discussie en teleurstelling over het verdwijnen van de
peuteropvang... maar misschien zijn er nog
mogelijkheden.
U leest verder over een nieuw initiatief met een hele
lange voorbereidingstijd. Dit met de bedoeling om er
een mega evenement van te maken. Het gaat hier
natuurlijk om de viering van het 1200 jarige bestaan
van ons dorp in 2020.
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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
is 7 Euro per jaar per gezin.
Om lid te worden kunt zich opgeven
bij het Secretariaat: Hageneind 5,
9482 PD Tynaarlo, tel.nr. 0592544038.
mail: b.ringelink@hetnet.nl
Bankrelatie: Rabobank
NL43 RABO 0366.5466.78 t.n.v.
Vereniging Dorpsbelangen
Tynaarlo.
Kopij voor Nieuwslijn kan worden
ingeleverd bij Jan van der Wal.
Aanlevering gaarne via e-mail naar
jan@key4u.nl. 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.
Bestuursleden van Vereniging
Dorpsbelangen Tynaarlo:
Erik Rona
(voorzitter)
Bunny Ringelink
(secretaris)
Conny Fokkema (penningmeester)
Anketrien Schillhorn van Veen.(vv),
Bettina Hünniken,
Jan van der Wal,
Arjen Bakema
(leden)
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Status Oversteek Zuidlaarderweg en gebouwen SVT
Half maart heeft de gemeenteraad van Tynaarlo haar bijdrage toegezegd aan de nieuw te bouwen
rotonde op de kruising Zuidlaarderweg/Berkenlaan/Dorpsstraat EN de nieuwbouw van de
voetbalkantine bij SVT, inclusief parkeerplaatsen. We zijn als Dorpsbelangen heel blij en trots dat al
onze inspanningen, samen met SVT, tot dit resultaat hebben geleid.
De projectgroep (bestaande uit afgevaardigden van gemeente, provincie, SVT en Dorpsbelangen) is
uitgebreid met een vertegenwoordiger van de aanwonenden aan de Dorpsstraat, te weten André
Niemeijer. De aanwonenden op de hoek Berkenlaan en de hoek Zuidlaarderweg worden op eigen
verzoek op de hoogte gehouden middels de verslagen van de overleggen van de projectgroep.
Er zijn door de projectgroep 4 varianten van de rotonde beoordeeld. Door een analyse van de sterke en
minder sterke punten is gezamenlijk gekozen voor 1 variant. Daarnaast is de projectgroep
geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek naar geluid en eventueel geluidsoverlast. Voor de
gekozen variant is de stijging van het aantal decibellen zo klein dat het met het menselijk oor niet is de
onderscheiden van het huidige aantal decibellen. Het geluid van het verkeer zal dus niet in sterkte
toenemen, maar het geluid zal wel veranderen. Immers van doorgaand verkeer dat ca 60 km per uur
rijdt, naar afremmend en optrekkend verkeer dat ca 20 km per uur zal rijden. Hierbij is rekening
gehouden met de intensiteitverhoging van het verkeer in de komende 10 jaar.
In de komende maanden vinden de overige onderzoeken plaats en zal de procedure worden gestart
voor de bestemmingsplan-wijziging.
Ondertussen zit SVT ook niet stil en is bezig met de organisatie van de sloop en het ontwerp en de
nieuwbouw van de kantine.

Invulling gesaneerde NS terrein
Het plan voor de invulling van het terrein is klaar voor realisatie. Het is nu wachten tot de grond
droger wordt alvorens gestart kan worden met inrichten en (her)planten. Verwachting is dat er wel een
zomer overheen moet, voordat de grond droog genoeg is, dus na de zomer zal waarschijnlijk gestart
worden met de realisatie.
De werkgroep is zo vrij geweest om de tekening te maken voor een groter gebied dan het terrein van
de NS, namelijk ook de begroeiing en het watergebiedje aan de zijde aan de Zeegserweg is
meegenomen om het hele gebied rondom de vijver er weer goed uit te laten zien. Met de tekening zijn
we naar de gemeente geweest om te vragen of zij bereid waren mee te werken aan het herinrichten van
het hele gebied rondom de vijver. Met hulp van Landschapsbeheer Drenthe hebben we hiervoor een
subsidieaanvraag ingediend uit de pot van Vitaal Platteland. De gemeente wil een bijdrage doen van
€5000. De subsidie aanvraag is helaas in de eerste ronde niet goedgekeurd. Er komt een tweede ronde
en daar wordt het plan opnieuw ingediend.

Brief OBS Het Oelebred / Stichting Baasis / Skid
Dorpsbelangen heeft een brief gestuurd naar de bovengenoemde organisaties, waarin we onze zorg
hebben geuit over het verdwijnen van de peuteropvang uit ons dorp. SKID is immers gestopt met de
opvang van de kinderen van 0 tot 4 jaar en daarmee ook met de peuterspeelzaalfunctie. Beide soorten
opvang zijn verhuisd naar Vries en daar zijn de kinderen uit Tynaarlo ook van harte welkom.
Dorpsbelangen vindt echter dat de aantrekkelijkheid van ons dorp, voor jonge gezinnen, versterkt
wordt door de voorziening peuteropvang. Er is een initiatief van SKID en OBS het Oelebred om een
soort ‘vóórschool’ te starten in Tynaarlo dorp. We hebben aangegeven bij de school en SKID, middels
deze brief, dat we veel waarde hechten aan dit initiatief en graag mee willen werken, denken en
lobbyen.
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Vlot perikelen in het Natuurbad
Het vlot ligt al weer enige jaren in het natuurbad en wordt door jong en oud enthousiast gebruikt.
Echter, nu is het toe aan een opknapbeurt. De stalen constructie die de drijvers bijeenhouden is
behoorlijk ingeroest op bepaalde plekken zodat het niet lang meer veilig is om het vlot in deze staat te
blijven gebruiken. Het oude staal wordt vervangen door roestvast staal en daarna zal het vlot weer de
nodige jaren mee kunnen. Echter om het werk uit te voeren moet het vlot voor enige tijd uit het water
gehaald worden..... maar wees gerust het komt (deze zomer) nog terug!

Dorpshuis
Op 14 mei is er een gezamenlijk overleg geweest met de Dorpshuisgebruikers, SVT en Dorpsbelangen
om ons te oriënteren wat de mogelijkheden zijn in de nog te bouwen SVT kantine.
Voor SVT ook goed om te weten welke eisen en wensen de verschillende gebruikers hebben als zij
hun activiteiten zouden willen uitvoeren en hun bijeenkomsten in de sportkantine willen houden.
Helaas bleek dat op dezelfde dag gehouden overleg aangaande de nieuw te bouwen school en
faciliteiten (Sporthal / 'Aula') eerder meer onduidelijkheid dan duidelijkheid is geschept door de
gemeente en stichting Baasis. De voorkeur voor alle verenigingen is om in het centrum van dorp te
blijven. Echter is het beheer van een Dorphuis dan wel iets wat dan ingevuld dient te zijn.
De richting wat waar mogelijk is zal dan eerst duidelijk moeten worden. Voor veel verenigingen hangt
het een wel samen met het ander.
Op deze avond is met de verenigingen de inventarisatie opgemaakt welke wensen en eisen ze hebben
om met hun activiteiten door te kunnen gaan. Dorpsbelangen zal op dit punt en in het kader van de
school nog terug komen op hoe het in de toekomst en wat waar ingevuld zou kunnen worden.
Wij hopen u in de volgende Nieuwslijn over onze vorderingen hieromtrent te kunnen berichten.

Wil en kun je gelukkig oud worden in het dorp Tynaarlo
Inwoners bijeenkomst van vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo op 7 mei 2014. Ruim drie jaar geleden
werd in de raad van de gemeente Tynaarlo een voorstel aangenomen. Het idee was om in het dorp
Tynaarlo een proef uit te voeren onder de naam ‘De toekomst verzilveren’. Hoe kunnen we bereiken
dat iedereen in het dorp kan (en wil) blijven wonen. In het bijzonder oudere mensen en mensen die
hulp of zorg nodig hebben. Dat was de vraag.
Helaas is dit plan “op de plank” blijven liggen. Dat is jammer, want de vraag is nu meer dan ooit aan
de orde. De regering wil minder geld uitgeven aan zorg en ondersteuning. Maar ook willen mensen
zelf steeds vaker in hun eigen huis blijven wonen; in de omgeving waarmee ze zich vertrouwd voelen.
Om het plan nieuw leven in te blazen hebben vier mensen de handen ineen geslagen: Erik Rona
(voorzitter van Dorpsbelangen), Annelike Brinkman (was betrokken bij het schrijven van de notitie),
Jan van Loenen (Zorgbelang) en Koos Dijkstra (gemeenteraadslid in Tynaarlo).
Als eerste stap hebben zij twaalf inwoners uit het dorp benaderd. Met hen is van gedachten gewisseld.
Doel was te ontdekken wat er nodig is om “prettig oud” te kunnen worden in het dorp. Hierbij is
gebruik gemaakt van de uitkomsten van de vragenlijsten die al eerder zijn ingevuld door de meeste
inwoners. Ook is er gekeken naar voorbeelden in andere gemeenten. Aan het eind van dit verslag zijn
enkele verwijzingen opgenomen.
Wil en kun je gelukkig oud worden in het dorp Tynaarlo?
Met die vraag trapte de gespreksleider af.

Nieuwslijn juni 2014 jaargang 27 nummer 3

pagina 3

Nieuwslijn Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Stichting Natuurbad Tynaarlo
De meningen hierover verschillen. Sommigen zien mogelijkheden, omdat hun kinderen in de buurt
wonen, anderen kunnen niet terugvallen op hun kinderen, of willen dat niet. Niemand vindt het een
prettig vooruitzicht om nog op hoge leeftijd te moeten verhuizen.
Wat vinden we ervan?
We zijn verwend geraakt. We denken dat “het altijd zo geweest is” en dat dus niet anders kan. Maar
het kan anders. Daarvoor is nodig dat de inwoners zelf het heft in handen nemen. De gemeente kan en
mag zich niet meer overal mee bemoeien. Mensen met elkaar in contact brengen, daar gaat het om.
Wat zou er nodig zijn (in willekeurige volgorde):
- Een supermarkt, maar in elk geval een
- Bestel- en bezorg dienst voor (dagelijkse) boodschappen
- Passende woningen (levensloop bestendig)
- Zorg aan huis
- Ondersteuning bij dagelijkse bezigheden
- Ontmoetingspunt
- Nieuwe school (ontmoetingspunt, kan “aanwas” bevorderen?)
- Vervoer (ook of juist voor jongeren)
- Gemeenschapszin (is nu niet groot)
- Vraagbaak op het vlak van zorg en gezondheid, diverse levensgebieden
- Gecombineerd gebruik maken van gebouwen en voorzieningen
- Gebruik maken van bestaande voorzieningen om ze in stand te houden (winkels, café,
buurthuis)
Wat kan er anders? Enkele voorbeelden:
Het Brughoes zou ook een bezorgdienst op kunnen zetten. Misschien in samenwerking met de drogist.
Het dorpscafé is een ontmoetingsplek. Je zou er ook met elkaar kunnen eten of koffiedrinken.
In een schoollokaal kun je ook biljarten of koersbal spelen.
Conclusie
Alle aanwezigen zijn enthousiast voor het idee om een plan te maken voor het opzetten van een
“dienstencentrum”. In dit centrum is gezelligheid, vermaak, hulp en ondersteuning te vinden. In de
eerste plaats is het centrum van en voor de inwoners. Maar er wordt ook samengewerkt met
hulpverleners. De dokter houdt er spreekuur en de wijkzuster heeft er een kantoor, om maar iets te
noemen. Klein beginnen en geleidelijk laten groeien, dat is het idee.
Hoe verder
De initiatiefnemers (Conny Fokkema vervangt Erik Rona) gaan een plan maken. Een plan voor het
oprichten van een (zorg)dienstencentrum, dat in eigendom en beheer is van de inwoners. Er wordt ook
gekeken waar het geld vandaan gehaald kan worden om het plan uit te voeren.
De aanwezigen denken mee als klankbordgroep. Ook zullen zij andere mensen in hun omgeving
vertellen van onze ideeën.
Namens de initiatiefgroep en met dank aan gemeente Tynaarlo die de catering heeft betaald,
Koos Dijkstra
Volg de link naar enkele voorbeelden
http://www.knhm.nl/Publicaties/Nieuws/261930.aspx?t=De%20burger%20aan%20zet
https://www.austerlitzzorgt.nl/
http://www.zorgcooperatie.nl/
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Tynaarlo 1200 jaar
Enige tijd geleden zijn de inwoners van het dorp Tynaarlo geïnformeerd over het feit dat ons dorp in
het jaar 2020 maar liefst 1200 jaar bestaat. Een mijlpaal die zeker niet ongemerkt voorbij mag en zal
gaan. Hoewel het magische jaar 2020 nog een zestal jaren verwijderd is, zijn enkele mensen al druk
doende de organisatie voor een feest op poten te zetten. Na voorbereidend werk van o.a. Gerrit
Geerligs is er een comité in het leven geroepen dat bestaat uit de volgende personen: Johan Boer,
Harrie Hadders, Margriet Jansen, Jacob Matthijssen, Irma Veenhuizen, Hans Westerhof en Inge
Zwiers. Naast deze 7 personen hebben zich maar liefst bijna 30 mensen aangemeld als vrijwilliger!
Een feest dat pas over zes jaar plaats zal vinden, maar waarvoor dus nu al de voorbereidingen zijn
gestart. Tijd die nodig is om ideeën te bedenken, geld te genereren, plannen te maken, vrijwilligers te
werven en natuurlijk de inwoners van het dorp Tynaarlo blijven informeren.
De komende periode staat in het teken van het regelen van een aantal praktische zaken (stichting
oprichten, website bouwen, enz.) en het bedenken van een feestprogramma. Binnenkort gaan we met
de aangemelde vrijwilligers om de tafel om te brainstormen over de invulling van de festiviteiten in
2020. Daarnaast gaan we afspraken maken om ervoor te zorgen dat alle inwoners van het dorp
Tynaarlo goed en regelmatig op de hoogte gehouden worden. Nu hebben we gekozen voor deze
manier van informeren, maar in de toekomst zullen we wellicht meer gebruik gaan maken van
modernere communicatiemiddelen (website, facebook).
Heb je jezelf nog niet aangemeld als vrijwilliger maar ben je iemand die leuke ideeën heeft? Bel of
mail gerust met één van de leden van het comité.
Met Tynaarlose groet’n,
Comité Tynaarlo 1200 jaar
Mailadres
: tynaarlo1200jaar@gmail.com
Tel.nummer
: 06-36426771
Nieuwslijn via email
Er hebben zich nu 180 van in totaal 500 leden aangemeld om deze nieuwslijn via email te ontvangen.
Dat aantal stijgt nog steeds en dat levert ons geld op. Voor diegene die zich nog niet heeft aangemeld:
geef uw emailadres door te geven aan jan@key4u.nl en vermeldt daarbij uw naam en adres.
Tynaarlo dorp website: www.tynaarlo-dorp.nl
Er hebben zich enkele leden gemeld die ondersteuning willen bieden voor het beheer van onze
webpagina. We zijn in gesprek om te zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.Verzoeken
tot opname van berichten en ander materiaal voor de website graag richten aan de webbeheerder
Jantina Tilman jantina70@gmail.com.
Boek: “Tynaarlo, Drents dorp door de eeuwen heen”
Nog even ter herinnering: Willem van der Meij is druk doende met het samenstellen van dit boek en
kan nog illustratie materiaal gebruiken. Bij deze het verzoek om als U in bezit bent van oude foto’s
van straten, huizen, van het station of van de es, een mailtje te sturen naar vdmma@home.nl , dan
neem hij contact met u op.

Agenda 2014
3 juli
28 augustus
7 september
23 oktober
1 november
11 december
13 december

Oelebred
Oelebred
VVV
Oelebred
VVV
Oelebred
VVV

Oud Papier ophaaldag
Oud Papier ophaaldag
Moord Middag Wandeltocht, Cafe Centraal, 13:00
Oud Papier ophaaldag
Halloween griezeltocht
Oud Papier ophaaldag
Bezoek kerstmarkt Bremen
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