
De gemeenteraad 
 
De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De 
vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune! 
Op 22 januari zijn de volgende besluiten door de raad genomen: 
 
• De raad heeft een krediet van € 1.530.180.- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het 

rioleringsplan 2008. Met dit bedrag wordt de riolering van de Verlengde Stationsweg/Schipbor-
gerweg in Zuidlaren vervangen. Deze riolering is in 1950 aangelegd en aan vervanging toe. 
Daarnaast wordt riolering aangebracht onder het dit jaar op te waarderen bestaande  fietspad 
Eelde/Paterswolde – Groningen. Tot slot wordt het krediet ingezet om de waterproblema-tiek in de 
omgeving van de Groningerstraat/Tolhuisweg/Noordlaarderweg in Midlaren aan te pakken en 
uitvoering te geven aan het project waterkwaliteitsspoor Eelde/Paterswolde.   

• De raad heeft een krediet van € 956.000.- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase II van 
het project Verkeer Kern Zuidlaren. Dit project behelst de herinrichting van een gedeelte van de 
Verlengde Stationsweg in Zuidlaren. 

• De raad heeft een krediet van € 300.000.- beschikbaar gesteld om de invoering en het inrichten 
van de basisregistratie rond de adressen en gebouwen die op grond van wettelijke regelingen 
nodig zijn, mogelijk te maken. 

• De raad heeft ingestemd met het definitieve plan voor de aanleg van een parallelweg  langs de 
Emmalaan/Wilhelminalaan in Zuidlaren als onderdeel van het verkeerplan voor Zuidlaren. 
Tezamen met dit besluit heeft de raad ook ingestemd met het voorbereiden van een 
bestemmingsplan voor deze parallelweg in de vorm van het nemen van een voorbereidingsbesluit. 

• Tot slot is de heer Wil Paré uit Eelde door de raad benoemd tot lid van de steunfractie van 
Gemeentebelangen. Steunfractieleden ondersteunen de raadsfracties en raadsleden met hun 
werk als volksvertegenwoordiger. Iedere fractie in de raad heeft de mogelijkheid om 3 
steunfractieleden aan te wijzen.   

 
Een woordelijk verslag, vindt u t.z.t. op www.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u 
bij de griffier krijgen, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e-mail: mailto:j.l.de.jong@tynaarlo.nl.  


