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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 22 maart 2011 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), M.A. Engels- van Dijk (D66), R.R.M. Zuiker (GL)  
alsmede de heren A. Kalk (PvdA), J.J. van Heukelum (VVD), A. M. Meerman (GL), W.K.N. van der Meij 
(D66), N.T. Heikamp (VVD), J. Talens (PvdA), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), M.S. Onur (VVD), R. 
Prins (PvdA), C.H. Kloos (LT), R. Kraaijenbrink (LT), H.J. Bolhuis (PvdA), P.A. van Mombergen (LT), G. 
Pieters (VVD), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU) en J. Weering (GB).  
 
 
Met kennisgeving afwezig: de dames G.K.C. Baggerman (VVD) en G.B. Bomhof-  Ruijs (PvdA). 
 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H. Kosmeijer (PvdA), H.H. 
Assies (GL) en L.M. Kremers (CDA). 
 
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen 
Griffier : De heer J.L. de Jong 
 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezige leden, de vertegenwoordigers van de pers, Tynaarlo lokaal, en kijkers via internet, de 
ambtelijke ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom. Op deze avond 
wordt informerend en opiniërend het agendapunt: Stedenbouwkundig kader centrumplan 
Zuidlaren, besproken. 

 
2. Spreekrecht (agendapunt 3) 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 
- dhr. Oei uit Zuidlaren, namens de bewonderscommissie Hondsrugstraat, 

Middenstraat en Kerkstraat 
- dhr. Hendriksen uit Zuidlaren, namens Albert Heijn Zuidlaren 
- dhr. Molenkamp namens ING/Blokker Zuidlaren 
- dhr. De Olde uit Zuidlaren, namens stichting Brinkbelangen 
- dhr. De Graaf, namens de Bond Heemschut. 

 
3. Stedenbouwkundig kader centrumplan Zuidlaren (informatief en opiniërend) 
          Gevraagd besluit:  
          1.    Vaststellen van de zienswijze notitie 
          2.    De Raad voorstellen om het stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren en bijhorende 
                 bijlagen vast te stellen. 
          Besluit raad: Naar aanleiding van de informatieve- en opiniërende bespreking besluit de raad om  
          de besluitvorming van dit agendapunt te verdaging naar een extra raadsvergadering die op  
          dinsdag 19 april zal worden gehouden. Van de kant van het college wordt toegezegd dat bij  
          de stukken voor de vergadering van 19 april het advies van Broekhuis over het opstellen van een 
          verbindend DPO voor de gehele gemeente te zullen beantwoorden en daarnaast zal het college 
          het rapport van de ZOV (Zuidlaarder Ondernemers Vereniging) voor de raad van 12 april ter 
          inzage leggen. 
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4. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          12 april 2011. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,          
 
 


