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Zaaknummer: 2013/40310 
Referentie:      2014/5573 
 

Raadsbesluit nr. 7 
 
Betreft: 
 
Overdracht en vervanging van het kleed- en kantinegebouw SV Tynaarlo en aansluiting Dorpsstraat – 
Berkenlaan op de N386 te Tynaarlo 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
gelezen het voorstel van het college Burgemeester en Wethouders d.d. 28 januari 2014 en 4 februari 2014 
overwegende dat: 
 
SV Tynaarlo in de gelegenheid wordt gesteld een plan te ontwikkelen dat voorziet in: 
- de sloop van het bestaande verouderde kleed- en kantinegebouw SVT; 
- de bouw van een nieuw te bouwen kleed- en kantinegebouw, volgens de KNVB- richtlijnen, en in 

samenhang met het verkeersplan “N386/ Berkenweg” (gepland in 2015);  
- de herhuisvesting van dorpshuisactiviteiten, nu ondergebracht in dorpshuis ’t Achterhoes, in het nieuw te 

bouwen kantinegebouw;  
 
Met de aanleg van een rotonde op de aansluiting Berkenlaan – Dorpstraat op de N386 te Tynaarlo 

− de verkeersveiligheid gediend is 
− de veilige doorstroming van het verkeer gewaarborgd blijft 
− de inwoners van Tynaarlo voorstander zijn van de te treffen maatregel 

 
gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet: 
 

B E S L U I T: 
 

1. Voor de realisatie van een nieuw kleed- en kantinegebouw SV Tynaarlo: (a) een bedrag beschikbaar  
    te stellen van € 320.000 als afkoopsom en bijkomende kosten; (b) een bedrag van € 15.000 beschikbaar  
    te stellen als afkoopsom voor de herhuisvesting van dorpshuisactiviteiten vanuit het dorpshuis ’t  
    Achterhoes in de kantine SVT; (c) een annuitaire lening aan SV Tynaarlo te verstrekken met een  
    hoofdsom van maximaal € 100.000; 
2. Voor de realisatie van een betere aansluiting van de Dorpsstraat – Berkenlaan op de N386 te Tynaarlo: 
    (a) in te stemmen met de gekozen gedragen oplossing, een rotonde; en daarvoor een maatschappelijk  
    krediet beschikbaar te stellen van € 300.000,--. 
 
 Vries,  4 maart 2014        

 
 

De raad voornoemd, 
 
 

 

P. Adema,     
 
 
 
 

voorzitter 

B. Slofstra,           Plv. griffier 
 
 

 
 


