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Colofon

Redactioneel
De voorpagina van onze nieuwslijn is veranderd, de
geprinte exemplaren krijgen geen gekleurd voorblad
meer maar de zwart wit print van exact deze
nieuwslijn.
Deze derde Nieuwslijn van 2014, zoals vanouds in
November, geeft weer een mooi overzicht waar we
staan met de verschillende acties voor ons dorp.
Een aantal zaken komt hernieuwd in het licht en zijn in
een volgende fase beland. Dit geldt voor de rotonde, de
MFA plannen, de toekomst voor dorpsvoorzieningen,
buitenschoolse opvang, en een plek voor de kleinsten.
Verder een mooi foto verhaal over de renovatie van het
vlot in het natuurbad.
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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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Rotonde
Op 23 september jongstleden werd in cafe Centraal het ontwerp van de rotonde gepresenteerd die de
gevaarlijke kruising Zuidlaarderweg/Berkenlaan/Dorpsstraat gaat vervangen. De rotonde krijgt 4
‘poten’, waarvan de 4e naar het sportveld zal leiden. Ook zal aan de kant van het sportveld een
parkeerplaats komen, zodat de gasten veilig kunnen parkeren en niet meer hoeven over te steken
vanuit de Dorpsstraat. Dit zal ook ten goede komen aan de parkeerdrukte die er nu vaak heerst op de
avonden en op zaterdag- en zondagochtend.
Het gevolg van de aanleg van rotonde en parkeerplaats, is dat de huidige SVT kantine zal moeten
worden verplaatst. De bestemmingsplan-wijziging die hiervoor nodig is, gaat mee met de totale
bestemmingsplanwijziging waarin dus ook de rotonde is opgenomen.
De afgelopen weken heeft er een aantal onderzoeken plaatsgevonden, bijvoorbeeld het inmeten van de
rotonde, een archeologisch onderzoek en een onderzoek naar flora en fauna.
Bijgevoegd vindt u een plaatje van de nieuwe situatie.

De toekomst verzilveren
We horen dagelijks over de veranderingen die gaan plaatsvinden in de zorg en de participatie
samenleving. Niemand weet echter nog wat de consequenties hiervan zullen zijn. Wel is zeker dat er
minder financiële middelen ter beschikking komen en er een groot beroep op naoberhulp en sociale
samenhang zal worden gedaan. Als pluspunt heeft de burger meer invloed hoe de verschillende
vormen van dienstverlening ingevuld kunnen worden.
Enige tijd geleden is vanuit het dorp het burgerinitiatief ontstaan om te onderzoeken welke
voorzieningen er in het dorp nodig zijn, om het dorp zo leefbaar mogelijk te houden en ieder die
daarvoor kiest, kan blijven wonen.
Hiertoe is een vanuit het dorp een groep samengesteld om duidelijk te krijgen welke behoeften er
leven. Er is in samenwerking met Zorgbelang Drenthe gekeken naar de wensen van de dorpsbewoners.
We zijn hiervoor 2 keer met deze groep bij elkaar geweest. De volgende stap is te kijken hoe deze
ideeën gerealiseerd kunnen worden.
In kleinere setting is er meerdere keren overleg geweest met Zorgbelang Drenthe en Politiek. Een
inventarisatie werd gedaan aan welke voorzieningen het dorp het meest behoefte heeft. Welke
informele en formele dienstverlenende mogelijkheden zijn hiervoor? Wat zijn de kosten. Waar halen
we de financiële middelen vandaan en wie neemt hierin de verantwoordelijkheid?
Het idee ontstond om een soort dienstencentrum op te zetten waar vraag en aanbod van o.a.
zorgdiensten bij elkaar komen. Hiervoor moet je een dorpscoöperatie oprichten. Een klankbordgroep
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bestaand uit ca. 5 burgers. Een groots plan. Maar wie neemt hierin zitting? Is hiervoor voldoende
draagvlak? Kortom een hele verantwoordelijkheid om deze kar te gaan trekken.
We hebben het Brughoes, gerund door vrijwilligers. Zou dit het uitgangspunt voor verdere uitbreiding
kunnen zijn? De weg van geleidelijkheid, waarin door ervaring, bewustwording van een veranderende
verzorgingsstaat, misschien de meest effectieve is.
Wij nodigen u uit als bewoner van ons prachtige dorp, met goede ideeën te komen, maar ook uw inzet
om ze te helpen realiseren. Voldoende draagvlak, dat hebben we nodig.
De toekomst van de leefbaarheid in ons dorp ligt in onze burgerhanden.

Coalitiepartijen over MFA
Begin september werd Dorpsbelangen samen met SVT uitgenodigd door een VVD vertegenwoordiger
die namens de coalitiepartijen aan het inventariseren is of het dorp het wenselijk zou vinden als er tóch
een MFA zou komen aan de veilige kant van de weg. Denk hierbij aan de school, de gymzaal, de
sportvelden, de kinderopvang en een dorpshuis. De coalitie heeft hiervoor de locatie op het oog achter
de Arlo, tussen Loopstukken en de Zeegserweg (het zandpad).
Hoewel het oorspronkelijk de grote wens van het dorp was om een dergelijke MFA aan de veilige kant
van het dorp te hebben, is die mogelijkheid een aantal jaren geleden als onmogelijk beschouwd.
Ondertussen is het dorp, en Dorpsbelangen al een hele poos bezig om dan plan B (een nieuwe school
met kinderopvang en BSO op de huidige locatie inclusief een volwaardige gymzaal, een veilige
oversteek en veilig parkeren naar de sportvelden, een nieuwe kantine en nieuwe kleedkamers bij het
sportveld. We zijn in overleg met de dorpshuisgebruikers om de functies van het dorpshuis zo goed
mogelijk onder te brengen in MFA en de Sportkantine).
Dat nu Plan A weer om de hoek kwam, was dan ook een volkomen verrassing. Om de afweging echter
goed te maken, is er op 6 september j.l. een overleg geweest met de verschillende coalitiepartijen,
samen met de betrokken partijen uit het dorp. Te weten de oudervereniging, de MR, SVT Gymnastiek,
SVT voetbal, dorpshuisgebruikers en Dorpsbelangen.
De uitkomst van dit overleg was, dat de coalitie de mogelijkheid gaat onderzoeken of een MFA op de
locatie Arlo uberhaupt mogelijk is en of het financieel een voordeliger oplossing gaat zijn, dan de
oplossingen waar nu aan gewerkt wordt.
Het dorp heeft aangespoord tot spoed, omdat we alle initiatieven die nu al lopen, niet gaan stoppen
voor dit onderzoek en deze afweging. In de perspectieven nota is opgenomen dat half december de
resultaten van het onderzoek bekend moeten zijn en dan worden besproken in de Gemeenteraad. We
wachten af en houden u op de hoogte.

Het Vlot
Vlak voordat de mooie zomer startte heeft het vlot een
behoorlijke renovatie ondergaan.
Met
medewerking
van Freerk
Brandsma en
Jan Pieters is het
vlot uit het oude
zwembad
gehaald en na
renovatie weer
op zijn betrouwde plek terug gelegd en vastgelegd aan de
ankers op de bodem.
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Toen het vlot op de kant stond bleek dat onderhoud geen overbodige luxe was; stalen strippen en
draadeinden waren op sommige plaatsen voor 50% doorgeroest en de stabiliteit van het vlot was
daardoor al een stuk minder te worden.
Bij Fam Fokkema heeft het vlot enige weken in de tuin op
bokken mogen
staan alwaar de
gehele
onderconstructie
is vernieuwd en
verbeterd (extra
balken).
Daarna is ook
nog een nieuwe
rand aangebracht
op de bovenzijde
van het vlot om afglijden te voorkomen.
Iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking. Ook heel
hartelijk dank voor de gift van 200 euro van de Natuurbad
Aanwonenden vereniging.
We wensen iedereen weer veel plezier met het vlot voor de
komende jaren.

Van puinplek naar prachtproject
Vrijdag 24 oktober is het beheer van de gesaneerde NS
grond officieel overgedragen aan Landschapsbeheer
Drenthe (LBD). Tegelijkertijd heeft LBD een
gebruiksovereenkomst gesloten met de Vereniging
Dorpsbelangen Tynaarlo. De ondertekening van beide
stukken vond plaats in het gebouw van de ijsvereniging
Tynaarlo en geïnteresseerden waren uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
De totstandkoming van het project kent een lange
voorgeschiedenis met als mooi eindresultaat deze unieke
samenwerking.
Het project bestaat uit de aanleg van een bewonerspark op reeds gesaneerde grond die in eigendom is
en blijft van de NS. Het terrein is globaal gelegen tussen de spoorlijn Assen-Groningen en de ijsbaan
van Tynaarlo (het Maatschappijgat).
Het voortraject kende een roerige voorgeschiedenis die de gemoederen in Tynaarlo lange tijd heeft
bezig gehouden. Achter de schermen heeft zich een jarenlange touwtrekkerij over de sanering van het
perceel en het naastgelegen terrein van het bedrijf van Wijk en Boerma afgespeeld. Toen duidelijk was
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dat deze sanering eindelijk daadwerkelijk uitgevoerd zou gaan worden werd vervolgens het idee om
een multifunctionele accommodatie hier te vestigen door het dorp Tynaarlo resoluut afgewezen.
Gelukkig lag er een uitnodiging van de
Stichting Bodemsanering NS (SBNS)
aan het dorp om na te denken over een
nieuwe invulling voor het terrein na de
sanering. Na een brede overlegronde en
brainstorm onder de bevolking, is er een
werkgroep samengesteld die de ideeën
uit de brainstorm vertaalt heeft naar een
inrichtingsplan. Een park met speelse
elementen aansluitend bij de ijsbaan en
met terugplaatsing van zoveel mogelijk
groen. Het park wordt op dit moment
aangelegd in opdracht van de SBNS.
Het Park zal worden onderhouden door
het dorp Tynaarlo, onder leiding en advies van Landschapsbeheer Drenthe.
Naast de ondertekening aanstaande vrijdag zal begin volgend voorjaar het totale plan ook nog
feestelijk in gebruik worden genomen. De aannemer is inmiddels druk met de aanleg en als ook de
werkzaamheden aan de dorpszijde gereed zijn gaan we de voltooiing van het plan zeker vieren.
Door het meedenken, meewerken, meebetalen van alle onderstaande partijen heeft Tynaarlo er straks
weer een gezond, groen en mooi stukje dorp bij. Voor ons allemaal en door ons allemaal.
Het Project kon mede tot stand komen door medewerking van: de Nederlandse Spoorwegen, Stichting
Bodemsanering NS, Landschapsbeheer Drenthe, De inwoners van het dorp, Dorpsbelangen Tynaarlo,
De IJsvereniging, Gemeente Tynaarlo, Provincie Drenthe (subsidie Vitaal Platteland) en BTL
realisatie.

OLIEBOLLENACTIE “TYNAARLO 1200 JAAR”
In maart van dit jaar heeft de initiatiefgroep “Tynaarlo 1200 jaar” u middels een flyer/nieuwsbrief,
geïnformeerd over het feit, dat Tynaarlo in het jaar 2020, 1200 jaar bestaat.
Het daar uit voortgekomen comité “1200 jaar Tynaarlo” is, in samenwerking met een grote groep
enthousiaste vrijwilligers, druk bezig met het opzetten van een activiteitenplan. Over de voortgang
zullen we u regelmatig blijven informeren d.m.v. onze facebookpagina, nieuwsbrieven en overige
media.
Tot het jaar 2020 willen we proberen veel geld te genereren, om een fantastisch feest te kunnen
organiseren, waaraan alle inwoners van Tynaarlo kunnen bijdragen en deelnemen.
In december starten we met onze eerste actie: oliebollenverkoop! In de eerste week van december
komen vrijwilligers bij u aan de deur of u oliebollen wenst, die dan in de laatste week van december
kunnen worden afgehaald. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
Uw ideeën/suggesties m.b.t. activiteiten, fondsenwerving enz. kunt u zenden naar ons emailadres:
tynaarlo1200jaar@gmail.com. Met Tynaarlose groet’n, Comité Tynaarlo 1200 jaar

Peuteropvang en situatie BSO in/aan school
Zoals u weet is de kinderopvang van SKID (0-4 jarigen) sinds afgelopen mei niet meer aanwezig in
ons dorp. De kinderen worden nu opgevangen in Vries op het terrein van Visio. Daarmee verdween
ook de peuterspeelzaal, de peuteropvang uit ons dorp. Een groot gemis voor het voorbereiden van
kinderen op de basisschool. Nu liep er een initiatief om de peuteropvang (2,5-4 jarigen) vanuit SKID
samen op te pakken met de Basisschool Het Oelebred. Hiervoor is echter ruimte en mankracht nodig.
SKID en Oelebred zijn hier over nog steeds in gesprek.
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In verband met de hoge huurkosten van de huidige BSO-locatie waren er gesprekken gaande tussen
stichting Baasis en SKID om de BSO ook te verplaatsen naar een lokaal in de school. Stichting Baasis
besloot dat dat mogelijk was. Hiervoor zijn echter zoveel aanpassingen hiervoor nodig, dat dit te kort
door de bocht was. De status voor beide situaties is als volgt (geschreven door Peter Roosendaal, ad
interim directeur van het Oelebred en Moniek van de Ven, locatieleider SKID in Tynaarlo) op 3
november:
‘De afgelopen weken hebben wij u bericht over de voorgenomen ‘ verhuizing’ van BSO Klimop naar
het leegstaande lokaal in de school. Daarbij hebben wij u ook gemeld dat er nog een overleg zou
volgen tussen de oudergeledingen van de school en van skidkinderopvang en de respectievelijke
directeuren en bestuurders van beide organisaties.
Dit overleg heeft plaatsgevonden op 29 oktober j.l. Daarin zijn een aantal afspraken gemaakt. BSO
Klimop zal vooralsnog niet in het leegstaande lokaal van school worden gehuisvest, maar blijft op de
huidige plek in het gebouw.
Daarnaast gaat de werkgroep ‘ peuter/kleutergroep’ verder met het verkennen en uitwerken van een
plan van aanpak voor het instellen van een dergelijke groep in school.’

Wijziging Incasso Dorpsbelangen Vereniging Tynaarlo
Zoals u gemerkt zult hebben, zijn dit jaar alle bankrekeningen gewijzigd in IBAN rekeningnummers.
Deze IBAN rekening nummers moesten in het Incasso adresboek van Rabo Internetbankieren worden
ingevoerd om de ledencontributie te kunnen heffen middels automatische incasso.
Vervolgens is overgaan naar SEPA (een Europees systeem) en moest de Nederlandse machtiging
omgezet worden naar de EURO incasso.
Hierdoor is de contributie voor de Vereniging Dorpsbelangen 2014 a € 7,00 pas in augustus of oktober
geïnd. Onder vermelding van “Incassant ID NL32ZZZ400478850000 ten gunste van het
rekeningnummer NL53 RABO 0366 5466 78”, het Dorpsbelangen Rabo nr.

Nieuwslijn via email
Er hebben zich nu 190 van in totaal 500 leden aangemeld om deze nieuwslijn via email te ontvangen.
Dat aantal stijgt nog steeds en dat levert drukt de kosten. Voor diegene die zich nog niet heeft
aangemeld: geef uw emailadres door aan jan@key4u.nl en vermeldt daarbij dan uw naam en adres
zodat we U kunnen vinden in de ledenlijst.

Tynaarlo dorp website: www.tynaarlo-dorp.nl
Twee nieuwe web beheerders zijn enthousiast van start gedaan na kennisoverdracht van Jantina die
wegens gezondheidproblemen haar webbeheerder taken niet langer kon vervullen. We willen Jantina
heel hartelijk danken voor de geleverde service en het bijhouden van de verschillende pagina’s in de
afgelopen jaren. Verzoeken tot opname van berichten en ander materiaal voor de website graag richten
aan Doaitse Swierstra en Gert Messchendorp op emailadres webmaster@tynaarlo-dorp.nl

Facebook
Er is een Facebook pagina aangemaakt voor Dorpsbelangen en er staat al een aantal leuke berichten en
reacties op. Je kunt je zelf aanmelden om ons te volgen of om zelf een bijdrage/reactie te geven. De
facebookpagina zal gebruikt worden om u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen,
berichten uit de pers of bijvoorbeeld vermelding van bijeenkomsten die interessant zijn voor bewoners
van Tynaarlo. www.facebook.com/dorpsbelangentynaarlo
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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
27 november
19:30 – 21:30
11 december
13 december
22/11, 29/12, 15/2
17:00 – 19:00
16 maart, 20:00

Gemeente
Oelebred
VVV
IJsvereniging
Tynaarlo
Dorpsbelangen

Info avond over wijzigingen in de zorg in
Dorpshuis de Pan in Vries
Oud Papier ophaaldag
Bezoek kerstmarkt Bremen
Vrij schaatsen voor leden van de ijsvereniging in de Bonte
Wever in Assen
Jaarvergadering Dorpsbelangen in Cafe Centraal
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