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Van: Bestuurssecretariaat 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2011 9:04 
Aan: Jong, J.L. de 
Onderwerp: FW:  
 
Bijlagen: Commentaar op SPvE (def).pdf 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Gea Koers  
bestuurssecretariaat gemeente Tynaarlo  
telefoon: 0592-266613  
e-mail: g.koers@tynaarlo.nl  
e-mail: bestuur@tynaarlo.nl 
 
 
 

Van: weijermans@hetnet.nl [mailto:weijermans@hetnet.nl]  
Verzonden: maandag 10 januari 2011 17:14 
Aan: jannes.talens@xs4all.nl; nicoheikamp@hetnet.nl; casperkloos@hotmail.com; 
willemvandermeij@home.nl; jwe@optelec.nl; j.van.heukelum@hetnet.nl; p.vanes@home.nl; 
albert@gmail.com; oscarrietkerk@groenlinkstynaarlo.nl; robprins.donderen@planet.nl; h-m.
engels@online.nl; rene.kraayenbrink@gmail.com; deboomhof@planet.nl; 
trudybaggermann@hotmail.com; renatezuiker@groenlinkstynaarlo.nl; 
ariemeerman@groenlinkstynaarlo.nl; gezinus@pieterstynaarlo.nl; Hemmo; 
JH@hoogenboomzuidlaren.nl; info@artwyse.nl; p.mombergen@planet.nl 
CC: Bestuurssecretariaat; Roubos, A. 
Onderwerp:  
 
Geachte raadsleden van de gemeente Tynaarlo,
 
De onlangs door het college van BenW georganiseerde informatieavonden voor inwoners van Vries en uw raad over het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de nieuwe wijk De Bronnen (voorheen Vries Nieuwe Stukken) en de 
aanstaande verdere besluitvorming hierover in uw raad zijn voor Bezorgd Vries aanleiding haar standpunt daarover aan u 
kenbaar te maken. Dat doen wij door middel van het bijgevoegde document waarin gestructureerd per onderwerp en voor 
alle belangrijke keuzes in het Programma van Eisen het onderbouwde standpunt van Bezorgd Vries wordt aangegeven, 
hopelijk zo veel mogelijk in voor niet-stedenbouwkundigen begrijpelijke taal.       
 
Voor de goede orde wijzen wij er nog op dat Bezorgd Vries met volle energie deelneemt aan het door de gemeente 
ingestelde Platform Vries De Bronnen om de nieuwe wijk een wijk van de Vriezer bevolking te laten worden. Tegelijkertijd 
is het zo dat een deel van de bezwaren van Bezorgd Vries niet in het Platformoverleg kunnen worden besproken, omdat 
deze een politieke lading hebben. Zoals de grote aantallen te bouwen woningen, de omvang van de MFA (met of zonder 
gymzaal), de grootschalige vernatting en het afstoten van De Pan. Die onderwerpen komen wel aan de orde in het 
bijgaande commentaar.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens Bezorgd Vries:
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Michiel Delsman
Johan Hofste
Wim Plas
Jan Traas
Geert Jan Vroom
André Weijermans
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