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Colofon

Redactioneel
De voorpagina van onze Nieuwslijn is veranderd, de
geprinte exemplaren krijgen geen gekleurd voorblad
meer maar zijn een zwart/wit print van de electonische
Nieuwslijn.
Deze eerste Nieuwslijn van 2015 is voornamelijk
gevuld met informatie ter voorbereiding op de
jaarlijkse ALV. Algemene Leden Vergadering,

Dorpsbelangen maandag 16 maart, aanvang
20:00 Cafe Centraal,
komt allen - van harte welkom - !!
Naast de uitgebreide jaarstukken passeren de nieuwtjes
en laatste stand van zaken van alle lopende activiteiten.
Dit geldt voor de rotonde, het park, de MFA plannen,
en de toekomst van dorpsvoorzieningen.
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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. 0592- 544038.
mail: b.ringelink@hetnet.nl
Bankrelatie: Rabobank
NL53 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:
ErikRona
(voorzitter)
BunnyRingelink
(secretaris)
ConnyFokkema (penningmeester)
Anketrien Schillhorn van Veen. (vv)
Bettina Hüniken
(lid)
Arjen Bakema
(lid)
Jan van der Wal
(lid)
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Uitnodiging
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo nodigt u uit voor het
bijwonen van de Algemene Leden Vergadering.
De vergadering vindt plaats op maandag 16 maart 2015 in Cafe Centraal
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige Algemene Leden Vergadering (d.d. 17 maart 2014)
4. Jaarverslag 2014
Geschreven jaarverslag in de stukken. Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur het
jaar bespreken middels een Powerpoint presentatie.
5. Financieel verslag 2014
6. Verslag van de kascommissie; mevrouw E. Smid en de heer H. Kars
7. Verkiezing kascommissie
De heer H. Kars treedt terug uit de kascommissie. Mevrouw M. Dijkstra was
reservelid en treedt toe tot de kascommissie. Een nieuw reserve lid wordt gezocht.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw A. Schillhorn van Veen en de heer A.
Bakema. Belangstellenden kunnen zich tevens verkiesbaar stellen. U kunt zich melden
tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij het bestuur.
De voorzitter, Erik Rona, is onlangs verhuisd naar Oudemolen en vraagt de
vergadering goedkeuring om zijn bestuurstermijn (tot maart 2017) af te maken.
9. Rondvraag
Indien u vragen heeft voor de rondvraag, wilt u die dan vóór de vergadering
schriftelijk of per e-mail indienen bij het bestuur.

Pauze


Het sociale team van de gemeente zal ingaan op de veranderingen tgv de overheveling
van de zorgtaken van het rijk naar de gemeente. Burgemeester Marcel Thijssen en
wethouder Theun Wijbenga zullen hierbij aanwezig zijn.
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Notulen jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo, 17 maart 2014
1. Opening: Voorzitter Erik Rona opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen ingekomen stukken: Er is een ingezonden brief van en bewoner. Hier gaan we op
de vergadering niet verder op in. Met de inzender wordt afgesproken dat Dorpsbelangen de inhoud
van de brief deelt met mevr. A. Hut, de gebiedsregisseur van de gemeente. Er is een werkgroep die
zich bezig houdt met het 1200 jarig bestaan van Tynaarlo. De vraag is of er vrijwilligers zijn die
iets willen organiseren. Het is niet zo dat de werkgroep bij voorbaat ook de organisatoren zijn, dus
meld u aan.
3. Notulen vorige Algemene ledenvergadering (d.d. 16maart 2013): Er zijn geen opmerkingen over
de notulen en deze worden goedgekeurd door de vergadering.
4. Jaarverslag 2013: Erik, Anketrien en Arjen presenteren aan de hand van de PowerPoint presentatie
de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
• Snoeihout ontvangen voor paasvuur
• Bijdrage aan Beachparty
• Brainstorm SBNS in Perron 3
• Overleggroep inrichting SBNS terrein
• PODOE Oversteek – aantal bijeenkomsten
• Aanleg rotonde waarschijnlijk november 2014 – maart 2015
• Voorzittersoverleg van alle verenigingen in Tynaarlo
• Energietransitiepark
• SVT privatisering en nieuwbouw
• Enquête onder de dorpsbewoners. Uitslag is op te vragen via mail
• Invulling SBNS terrein en aanpak omgeving ijsbaan
• AED’s opgehangen en vrijwilligers opgeleid
• Aanleg nieuw kruispunt Dorpsstraat-Hageneind-Schoolstraat
• Natuurbad onderhouden en vlot renovatie
• Politiek café georganiseerd
• Nieuwbouw school en gymzaal
• Tijdelijke oplossing dorpshuis
• Sanering van Wijk en Boerma terrein, verdere invulling is aan de provincie
Veel zaken lopen nog en wij hebben goede hoop dat deze plannen door gaan.
5. Financieel verslag 2013: Conny neemt de financiële zaken door. Er is een stabiel ledenbestand dus
ook een stabiel inkomen. Dat betekent een gezonde vereniging. Besloten om de contributie op 7
euro te houden. Wel proberen om voor de grotere uitgaven sponsoren te vinden.
6. Verslag Kascommissie, de heer H. Huizinga en mevr. B. Huniken: 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.
7. Verkiezing kascommissie: Dhr. H. Huizinga is aftreden en niet verkiesbaar. Mevr. B. Huniken
heeft zich beschikbaar gesteld voor het bestuur van Dorpsbelangen en kan daardoor niet meer
zitting nemen in de kascommissie. Dhr. H. Kars is reserve lid en komt in de kascommissie. De
dames E. Smid en M. Dijkstra bieden zich aan als nieuwe leden. Na overleg neemt mevr. E. Smid
zitting in de commissie en wordt mevr. M. Dijkstra reserve lid.
8. Bestuursverkiezing: Voorzitter Erik Rona en secretaris Bunny Ringelink zijn aftredend en
herkiesbaar. Tony Nijdam is aftredend en niet herkiesbaar. Voorstel als nieuw lid is Bettina
Huniken. Hiermee gaat de vergadering akkoord. Tony Nijdam houdt er naar zes jaar in het bestuur
mee op. Wij zullen als bestuur de inbreng gaan missen. Altijd erg behulpzaam, vol goede ideeën,
oud ijzer actie voor een AED bijvoorbeeld. Maar ook snel de paasbroden rond brengen voor de
zwembad vrijwilligers. Tony wil het bestuur niet op kosten jagen en hoeft geen attentie. In overleg
met Riena is dat toch gelukt. Door ziekte van de webbeheerder zijn we op zoek naar een
vervangende beheerder voor de website van Dorpsbelangen.
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9. Rondvraag:
 Jan Meijering: Mooie ontwerp tekening voor SBNS terrein, wanneer gaan we beginnen?
Planning was 1e kwartaal, maar is nu te nat, herfst 2014 lijkt realistischer gezien het
plantseizoen. Landschap Beheer Drenthe krijgt een beheersovereenkomst met de NS. Die gaan
samen met Dorpsbelangen het terrein beheren. De NS wil geen beheersovereenkomst aangaan
met dorpsbelangen maar wel met Landschap beheer Drenthe. Veel keuze is er niet, de
gemeente wil het niet beheren. Als er geen goede partij is dan zet SBNS er en hek omheen met
alle gevolgen van dien voor de ijsbaan. Deze is uiteindelijk ook eigendom van de NS. Wij
willen graag de ijsbaan behouden dus is dit een goede oplossing.
 A. Wouterson: mogen er ook honden op dit terrein? Aangelijnd wel.
 S. Kuipers: Zijn er financiële verplichtingen? Inrichting van terrein is gekozen voor extensief
beheer, de grote zaken zijn voor landschap beheer Drenthe. De SBNS heeft het dorp gevraagd
wat wij terug willen. Er mogen alleen geen grote bouwwerken en er is herplant plicht.
 Diny Haveman: Als er bomen geplant gaan worden gaat het dan ook weer stinken? Ja, zal
weer stinken tot de boom er weer in zit. Afwatering van de ijsbaan is op het moment een
probleem, is door gegeven aan de gemeente. Buis is waarschijnlijk verloren gegaan met de
sanering.
 Ellen Smid: zijn er nu afspraken over het ieshokkie? Ja, mocht de NS de gronden willen
verkopen, dan moet de ijsvereniging het terrein opleveren zonder ieshokkie. Er is een
reservering voor de sloop vanuit de ns.
 H. Hunze: Beplanting aan de waterkant lijkt op de tekening heel hoog. Is misleidend, het is nu
gras en het blijft gras.
 Diny Haveman: Met de aanleg van de rotonde komen er dan ook lantaarnpalen bij te staan? En
is het mogelijk om de lantaarnpalen langs de Zuidlaarderweg terug te plaatsen, al waren het
maar een paar. Het is nu aardedonker. Dorpsbelangen neemt het mee naar de provincie.
 Jan Leiting: De palen onder het viaduct zijn volgeplakt, mag dit en wie ruimt dat weer op? Er
is wel een vergunning voor nodig maar de daders zijn vaak moeilijk te pakken. Dorpsbelangen
vraagt dit na bij de gemeente.
 A.Wouterson: Het fietspad langs de stationsstraat is niet goed aangegeven. Er fietsen veel
mensen op de weg i.p.v. op het fietspad. Dorpsbelangen neemt dit mee naar de gemeente.
 Hinnie Zwiers: Wat gaat de gemeente doen met de Onlandweg. Vanuit de gemeente Gezinus
Pieters over Onlandweg: onderzoek gedaan naar welke vorm van groene energie er dan
eventueel zou komen. Vergisterinstallatie, zonnecollectoren of eventueel algen. Het onderzoek
gaat eerst niet veel verder dan kijken welke soorten er zijn. Het kan misschien wel terug
gegeven worden aan de landbouw maar dat is nog niet duidelijk en nog land niet officieel.
 Ina Menninga: Hoe lang houdt Trias het beheer over het dorpshuis, 1 mei is wel erg snel en
hoe gaan we nu verder? De politiek wil op zoek naar een oplossing. Moet eigenlijk een
vrijwilliger komen. Trias gaar door zolang het huidige dorpshuis in gebruik is.
 Frieman: paasvuur moet naar 1e paasdag. Kinderen hoeven andere dag niet naar school, op 2e
paasdag een berg gloeiende kolen kunnen we met het dorp samen op bbq-en.
Pause
Na de pauze hebben we Andrea Hut van de gemeente bereidt gevonden om uit te komen leggen
wat haar taak is bij de gemeente. Zij is voor het dorp Tynaarlo aangewezen als gebiedsregisseur.
Vanuit het dorp is er veel contact met veel verschillende ambtenaren. De gebiedsregisseur zorgt
ervoor dat de dorpsbelangen direct met de goede ambtenaar in overleg kan. Ook voor de gemeente
is zij contactpersoon met het dorp Tynaarlo. Wij hopen op een goede samenwerking. Andrea Hut
geeft nog even kort weer wat er de afgelopen tijd allemaal heeft plaats gevonden. Erik bedankt
Andrea voor haar inbreng.
10. Sluiting: Erik sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen
wel thuis.
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Jaarverslag 2014
Dit jaarverslag geeft een samenvatting van diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden met en door
Vereniging Dorpbelangen Tynaarlo en Stichting Natuurbad. Onze vereniging is dit jaar, gezien het aantal leden,
stabiel gebleven op een kleine vijfhonderd en dit is plm 66% van het aantal huishoudens in ons dorp.
Het bestuur bestaat uit:
Erik Rona
Voorzitter
Bunny Ringelink
Secretaris
Conny Fokkema
Penningmeester
Anketrien Schillhorn van Veen
Vicevoorzitter
Bettina Huniken
Lid
Jan van der Wal
Lid
Arjen Bakema
Lid
Het was een heel druk jaar met een aantal belangrijke ontwikkelingen en beslissingen:
- MFA, School, Gymzaal en Dorpshuis, overleg tussen gebruikers van Dorpshuis en mogelijkheden voor
continuering van de functie..Gesprekken met Trias en gemeente over uiteindelijke situatie en overgang
- Sanering van het Van Wijk en Boerma- en NS terrein en invulling van met name het SBNS terrein, met
een lokale werkgroep en profesionele assistentie. Er is een inrichtingsplan gemaakt en deze is
grotendeels tot uitvoering gebracht.Opening binnenkort zie verder in deze nieuwslijn
- Verzelfstandiging sportvelden en veilig maken oversteek Zuidlaarderweg middels een rotonde.
In 2014 heeft het bestuur 10 x intern vergaderd maar daarnaast in verschillende bezettingen 20 tot 30 andere
vergaderingen belegd en bijgewoond.
Nieuwslijn
De Nieuwslijn is 3 keer uitgebracht. Gelukkig geven zich nog steeds leden op om de Nieuwslijn electronisch te
willen ontvangen, maar de grote toeloop is gestokt en we blijven nog steeds voor 300 adressen deze papieren
versie drukken. Voordelen van de electronische versie is: Is in kleur, plm 14 dagen eerder in de bus, er staan
links in naar relevante extra online informatie, veel goedkoper en minder werk voor de rondbrengers.
Website Tyaarlo Dorp
Het website beheer is overgedragen van Jantina Tilman naar Doaitse Swierstra en Gert Messchendorp. Zij zijn
beiden webmaster en plaatsen op verzoek informatie en wetenswaardigheden over het dorp en van
Dorpsbelangen en de andere verenigingen, op deze webpagina.
Natuurbad
De groencommissie van het Natuurbad, bestaande uit een vast kernteam en een aantal vrijwilligers, hebben weer
2 werkdagen gehouden om de begroeing en strand gesneoid en opgeruimd te houden. De meeste bezoekers van
het bad namen ook hun verantwoordelijkheid door het bad weer netjes achter te laten. Als bestuur hebben we
deze zomer weer enkele keren gesurveilleerd om het gebruik van het Natuurbad volgens afspraak te reguleren.
Tevens heeft het vlot een grote renovatie ondergaan en kan nu weer jaren mee. De zomer had een aantal mooie
dagen en ook avonden/nachten en dit heeft geresulteerd in enige geluidsoverlast door harde muziek voor de
bewoners aan de andere kant van het bad.
Paasvuur
Op de laatsete twee zaterdagen voor Pasen was er weer de mogelijkheid om snoeihout te brengen voor het
Paasvuur. Bestuursleden van Dorpsbelangen hebben samen met andere vrijwilligers op een zaterdag een
bijdrage geleverd aan het reguleren van de groenaanvoer.
Diverse externe bezoeken en bijwonen vergaderingen
Bestuursleden van Dorpsbelangen hebben het afgelopen jaar in wisselende samenstelling diverse externe
vergaderingen bezocht. Dit betreft o.a. de vergadering van de provinciale vereniging Brede Overleggroep
Kleine Dorpen en de Gemeentelijke Belangenverenigingen Overleggroep Tynaarlo. Het bestuur vergadert 1 a 2
keer per jaar met de Natuurbad onderhoudscommissie. Er is vele malen overleg geweest met de provincie en de
gemeente over de rotonde. En voor de inrichting van het SBNS terrein met SBNS en Landschapsbeheer Drenthe.
Er is een politiek cafe georganiseerd waar de lokale politiek zich heeft gepresenteerd. Daarnaast organiseert
Dorpsbelangen 1 keer per jaar het Voorzittersoverleg in Tynaarlo, waar de voorzitters van diverse verenigingen
uit het dorp bij aanwezig zijn. Er wordt gesproken over allerlei onderwerpen en activiteiten van de verschillende
verenigingen.
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Financieel Overzicht 2014 van Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Resultatenrekening Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Bedragen in €

2014
Inkomsten

Contributie
Bijdrage gemeente
Rente Spaarrekening
Natuurbad
Vergaderkosten
Drukwerk
Lidm./Verz./Website
Diversen
Activiteiten bijdrage
AED
Bankkosten
Jaarverg. + attenties
Sponsoring Rabobank
Batig/Nadelig Saldo
Totaal

2013

Uitgaven

3,402.00
1,324.00
103.25
442.49
952.00
345.39
315.96
125.00
200.00
1,618.45
91.58
350.42
10,000.00
- 9,212.04
5,029.25
5,029.25

Inkomsten

Toelichting

Uitgaven
486 leden @ 7 euro
Activiteitenbijdrage van gemeente
Rente loopt terug
Onderhoudskosten en 2 werkdagen
Veel vergaderd, met veel opkomst
is nog 1 rekening in 2015 betaald
Unive, BOKD, KvK, iLoop

3,445.50
1,322.50
123.95
700.00

861.93
853.50
479.02
295.59
278.32
1,139.35 Vlot, Volleybal, Beachparty
1,253.90
7.33 Enorme toename
638.00

Vooruit ontv. speeltoest. trapveld

10,000.00
9,785.01
15,591.95 15,591.95

Balans Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Saldo einde jaar
Verenigingsrekening
BedrijfsTelerekening
Kas
Reservering
Eigen vermogen
Totaal

2014
2,971.86
7,994.29
145.20
11,111.35
11,111.35

11,111.35

2013
Toelichting
10,628.05
9,641.04
54.30
10,000.00 nog te bet. speeltoestellen trapveld
10,323.39
20,323.39 20,323.39

Resultatenrekening Stichting Natuurbad Tynaarlo
Bedragen in €

2014
Inkomsten

Bijdrage Ver DB tynaarlo
Rente Spaarrekening
Afschrijving
Uitgaven
Batig/Nadelig Saldo
Totaal

2013

Uitgaven

400.00
2.45

Inkomsten

Toelichting

Uitgaven

500.00
3.60

402.45

500.00
404.00
501.55
402.45

503.60

500.00 500€ afschrijving per jaar
474.33
470.73
503.60

Balans Stichting Natuurbad Tynaarlo
Saldo einde jaar
Bank saldo
Klepelmaaier boekwaarde
Onderhoudskas
Eigen vermogen
Totaal

2014
231.59
80.00
19.58
331.17

2013
229.14
580.00
23.58
331.17
331.17

832.72
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Toelichting
500€ afschrijving per jaar
Voorschotkas Beheercommissie
832.72 Afname door afschrijving

832.72
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Begroting 2015 Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Inkomsten

Contributie
Rente Spaarrekening
Bijdrage Activiteiten
Natuurbad
Vergaderkosten
Drukwerk
Lidm./Verz./Website
Diversen
Bankkosten
Jaarverg. + attenties
Batig/Nadelig Saldo
Totaal

Uitgaven

4,230.00
50.00
1,500.00
600.00
900.00
600.00
320.00
150.00
100.00
400.00
290.00
4,280.00
4,280.00

Toelichting
Bij gelijkblijvend ledental
Rente opbrengst
Activiteiten bijdragen (nog te bepalen)
Gemiddelde kosten voor onderhoud
Voor 10 vergaderingen gepland
Reductie want 25% nu via email
Bij gelijke premie/bijdrage
Bij gelijke inspanning
Veel hogere bankkosten
Hopen op goede opkomst
Negatief saldo

Contributieverhoging
De financiele situatie van vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo ziet er eind 2014 gezond uit. Er komen
echter een aantal activiteiten en kosten aan waar de vereniging een bijdrage aan wil geven. Reeds
enkele jaren krijgen we van de gemeente Tynaarlo een jaarlijks activiteiten budget maar daar wordt
steeds van gezegd dat het tijdelijk is en dat we geen verwachtingen mogen hebben over de continuiteit
hiervan. Om zekerheid te hebben over een voldoende gevulde portemonnee om de toekomstige
activiteiten en uitgaven te kunnen bekostigen stelt het bestuur voor de contributie te verhogen.
In 2007 is de contributie verhoogd van € 5,-- naar € 7,-- Na 8 jaar stabiel heeft
het bestuur Dorpsbelangen besloten de contributie m.i.v. 2015 te verhogen van € 7,-- naar € 9,-- per
jaar.
Het bestuur wil onder andere de volgende activiteiten ondersteunen: “Tynaarlo 1200 jaar” zal met een
groots feest en activiteiten gevierd worden, het onderhoud van het nieuwe park (SBNS terrein) zal
extra kosten met zich meebrengen, daarnaast hebben de geinstallerde AED’s jaarlijks training en
onderhoud nodig. De contributie via de machtiging zal rond juni 2015worden geïncasseerd.
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Ons nieuwe Park wordt officieel geopend in september
Afgelopen jaar is het gesaneerde NS terrein langs het spoor in Tynaarlo opnieuw ingericht door de
firma BTL in opdracht van Stichting Bodemsanering NS, op basis van ideeën en schetsen van een
werkgroep van dorpsbewoners. Het beloofd een mooi stukje Tynaarlo te geworden dat gebruikt kan
worden door alle Tynaarlo’ers en andere belangstellenden.
Op 18 maart is het Boomfeestdag en zullen de schoolkinderen bomen planten in het park.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het beheer van het groen en de paden
in het park. Uit deze vrijwilligers wordt gezocht naar een vaste kern die zitting willen nemen in de
groencommissie voor dit park. Het beheer wordt uitgevoerd onder toeziend en adviserend oog van
Landschapsbeheer Drenthe. De praktische organisatie van het beheer zal worden georganiseerd onder
leiding van vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo, in samenspraak met de ervaren groencommissie van
het Natuurbad. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Bunny Ringelink, b.ringelink@hetnet.nl

Status Rotonde en nieuwbouw SVT
Van de aanleg van de rotonde is nog niets zichtbaar, behalve dat er afgelopen maanden mensen hebben
rondgelopen in de buurt voor het meten van verkeersdrukte, het meten van het geluid en het doen van
onderzoek naar bijzondere flora en fauna. Deze gegevens zijn allemaal nodig voor het indienen van
het bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan wordt, naast de rotonde en (het verleggen van) de
toegangswegen, ook de aanleg van de parkeerplaats aan de noordkant van de N386 meegenomen.
Daarnaast is ook een groenplan opgenomen. Er is ingestoken op zo min mogelijk bomen kappen en
een lichtwerende begroeiing om de lichtinval van koplampen richting de aanwonenden zoveel
mogelijk tegen te houden.
Planning: De provincie geeft aan dat er begin 2014 niet meteen gestart kon worden met de
onderzoeken voor het bestemmingsplan. De werkgroep is uitgebreid met een bewoner van de
Dorpsstraat waarna gezamenlijk is gezocht naar een andere locatie (opschuiven) van de rotonde.
Vervolgens is in juni’14 besloten dat er eind september nog een informatieavond voor bewoners zou
komen in Café Centraal. Na die avond is gestart met het schrijven van het bestemmingsplan en zijn de
laatste benodigde onderzoeken uitgevoerd. Nu het bestemmingsplan bijna gereed is, kan binnenkort
worden gestart met de ter inzage legging. Die procedure kost minimaal 12 weken. Daarna moet het
werk worden aanbesteed. De provincie start liever niet in het najaar met het opbreken van de weg
vanwege het risico op een vroeg invallende winter. Vandaar dat er wordt gekozen om de uitvoering in
het voorjaar van 2016 te starten.
SVT is ondertussen bezig met het tekenen van de nieuw te bouwen kantine en kleedkamers. Het is
letterlijk en figuurlijk passen en meten om goed uit te komen qua plek, indeling en financiën. In
februari wordt de tekening verwacht.

School, MFA, Dorpshuis
Dinsdag 10 februari heeft Dorpsbelangen gebruik gemaakt van haar inspraak recht voor de
gemeenteraadsvergadering. Hier werd een uitspraak gevraagd van de raad inzake het onderzoek naar
de vestiging van een MFA op lokatie loopstukken 2.
Vlak voor onze inspraak mogelijkheid werden wij verrast door een schrijven van een dorpsbewoner
die vindt dat de initatieven waar Dorpsbelangen zich hard voor maakt niet breed gedragen worden
door het dorp.
Wij zijn steeds in de veronderstelling geweest en zijn dit nog steeds dat we de belangen van iedereen
zo breed mogelijk hebben besproken en hebben teruggekoppeld aan alle betrokken partijen.
Omdat wij de belangen van u als inwoners willen behartigen nodigen we u van harte en met klem uit
om vooral uw mening te geven.
Dat kan natuurlijk het beste op de meest uitgelezen plek hiervoor namelijk tijdens onze
jaarvergadering op 16 maart.
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Ook staat er bij het schrijven van dit stukje een volgend overleg gepland met de dorpshuis gebruikers.
Dit overleg is op initatief van Trias en zal ingaan op de actuele ontwikkelingen rondom het dorpshuis.
Het gesprek zal plaatsvinden op 19 februari in het dorpshuis. Alle gebruikers hebben inmiddels via
Trias een uitnodiging hiervoor ontvangen. Een verslag van dit overleg kunt u lezen in onze volgende
nieuwslijn.

(inspraaktekst d.d.10 februari gemeentehuis Tynaarlo)
Geachte leden van de raad geacht college,
Mijn naam is Erik Rona en als voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo wil ik graag ons
standpunt met u delen omtrent agendapunt 7 van vanavond; het besluit omtrent het onderzoek
Loopstukken 2.
Het is helaas niet de eerste keer dat we hier onze zaak met betrekking tot de MFA materie staan te
bepleiten. Een paar jaar geleden alweer mochten wij ongeveer dezelfde boodschap vertellen over
nagenoeg hetzelfde onderwerp.
Inmiddels zijn we jaren, veel overleggen verder, ervaringen rijker en illusies armer.
Wij vragen ons daarom af of u nog wel bezig bent met waar het hier over zou moeten gaan. Het gaat
voor ons gevoel al lang niet meer over het zoeken naar de beste oplossing. Het gaat alleen nog maar
over het proces en niet meer over de inhoud.
In september vorig jaar werden wij verrast door het initiatief vanuit de coalitie om de variant
“Loopstukken 2” te willen onderzoeken. Hier zouden dan alle voorzieningen waar het dorp al zo lang
om zit te springen gerealiseerd kunnen worden.
Ons als dorp is toen gevraagd hoe wij tegenover dit voorstel stonden. Wij hebben aangegeven niet
afwijzend tegenover een onderzoek te staan maar wel was er een kritische argwanende ondertoon.
Waarom zou nu ineens wel kunnen wat jarenlang een onbespreekbare optie leek ?
Afgesproken werd om voor het einde van het jaar te komen met de resultaten van dit
haalbaarheidsonderzoek naar de variant “loopstukken ”. Wij wilden dat dit onderzoek op generlei
wijze vertragend zou gaan werken op de reeds ingezette koers.
De belofte om voor het eind van 2014 met de uitslag van het onderzoek te komen werd keurig
nagekomen. Uit deze verkenning bleek dat “Loopstukken 2” geen haalbare kaart is.
Voor ons dus eindelijk de gevraagde helderheid en geen oponthoud meer! Eindelijk verder op de
ingeslagen weg, aan de slag en uit de disharmonie en onzekerheid.
Totale verbijstering maakte zich van ons meester toen bleek dat “Loopstukken 2” toch nog weer uit de
prullenbak werd gevist. De procedure werd niet goed gevolgd, er is niet goed geluisterd, wij kunnen
niet meer volgen wat er aan de hand is. Volgens ons bevat bijna niemand meer precies waarom we het
in dit gebouw hier nu weer over hebben.
Wij in Tynaarlo weten inmiddels precies wat we willen!
Door met de plannen zoals die er lagen voor het onderzoek “Loopstukken 2”
- Privatisering van de sportkantine (plus) en de daarmee gepaard gaande nieuwbouwplannen
op de huidige locatie,
- Nieuwbouw van een school (plus) met een volwaardige gymzaal op de huidige locatie,
- Realiteitszin bij het maken van deze plannen! Voor nu en voor later.
Alle rapporten, vergaderingen, visies en berekeningen in ogenschouw nemend zijn wij van mening dat
de ingeslagen weg de beste, goedkoopste, snelst realiseerbare en meest realistische oplossing voor het
dorp Tynaarlo is.
Graag willen we mee denken in hoe we dit samen kunnen realiseren.
Wij gaan echter niet meer de discussie aan over de uitgangspunten !
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Ons verzoek aan u allemaal is om te stoppen met het politieke steekspel of wat het dan ook maar mag
zijn waar wij getuige van zijn. Kom uw eerdere gedane beloften na en laat ons tot handeling
overgaan. Hartelijk dank voor u aandacht.

Zie ook reacties van de pers op dit onderwerp.

DVHN-20150211-DN DVHN-20150210-DN
01020009.pdf
01022002.pdf

Nieuwslijn via email
Er hebben zich nu 190 van in totaal 500 leden aangemeld om deze nieuwslijn via email te ontvangen.
Dat aantal stijgt langzaam 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. Dank

Tynaarlo dorp website:

www.tynaarlo-dorp.nl
Twee nieuwe web beheerders zijn enthousiast van start gegaan met aanpassingen op de website en het
intruduceren van een agenda en ontvangen graag informatie van de verenigingen/organisatoren van
evenementen om hun pagina te wijzigen/aan te vullen of een pagina aan te maken. Het plan is ook om
van elke vereniging in het dorp tenminste 1 contactadres op de site te vermelden. Inmiddels is dit voor
een groot aantal verenigingen gerealiseerd maar nog niet voor alle.
Verzoeken tot opname van berichten en ander materiaal voor de website graag richten aan Doaitse
Swierstra (doaitse@swierstra.net) en/of Gert Messchendorp (gertmesschendorp@gmail.com).

Facebook
Er is een Facebook pagina aangemaakt voor Dorpsbelangen en er staan al een aantal leuke berichten
en reacties op. Je kunt je zelf aanmelden om te kijken of om zelf een bijdrage/reactie te geven.
www.facebook.com/dorpsbelangentynaarlo

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 neemt
hij contact met u op.

Agenda 2015
7 maart
14 maart
16 maart
26 maart
28 maart
4 april
18 april
27 april
21 mei
2 juli
22 augustus
27 augustus
15 oktober
10 december

SVT
Natuurbad
DBT
Oelebred
Oelebred
Dorpsbelangen
TOC
TOC
Oelebred
Oelebred
BPT
Oelebred
Oelebred
Oelebred

Compost Actie Afd Voetbal
Werkdag in het Natuurbad
Boomplantdag
Oud Papier ophaaldag
Stortdag Paasvuur
Stortdag Paasvuur
Tompoucen actie van het Tynaarlo Oranje Committee
Koningsdag activiteiten op het schoolplein
Oud Papier ophaaldag
Oud Papier ophaaldag
Beach Party Tynaarlo Natuurbad
Oud Papier ophaaldag
Oud Papier ophaaldag
Oud Papier ophaaldag
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