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Stichting Openbaar Onderwijs Baasis
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Uitkomsten onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor
Tynaario aan Loopstukken II

Geachte mevrouw, heer.
Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2014 in de raadsvergadering van 23 september jl. heeft de
W D , namens de coalitie een verzoek ingediend rondom de accommodaties in het dorp Tynaario. Gevraagd is
te onderzoeken of het mogelijk is een accommodatie te realiseren die onderdak biedt aan de school, een
gymzaal en SV Tynaario aan de veilige kant van het dorp, zonder dat de nu ingezette plannen worden
stopgezet of onnodige vertraging oplopen. Hiervoor was de locatie Loopstukken II nadrukkelijk in beeld.
Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van ons besluit op 2 december jongstleden. Wij hebben het
onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken afgerond. Op basis van de uitkomsten daarvan
hebben wij besloten dat er geen nieuwe accommodatie gerealiseerd kan worden aan de Loopstukken II. Dat
betekent dat de al ontwikkelde plannen voor het dorp Tynaario verder worden voortgezet.
Dit houdt in dat voor de voetbalvereniging van SV Tynaario, conform de besluitvorming van de gemeenteraad
op 4 maart 2014, nieuwbouw van de kleedaccommodatie en kantine wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
Voor de school en gymzaal zullen de plannen verder ontwikkeld worden om nieuwbouw te realiseren op de
huidige locatie. Uiteraard zullen wij u, als direct belanghebbenden, betrekken bij het uitwerken van deze
plannen. Het streven is om dit in het voorjaar van 2015 af te ronden en het definitieve plan gereed hebben voor
de school en gymzaal.
We vertrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen bij mevrouw M. Hovenkamp-Spaan, telefonisch op
maandag, dinsdag en donderdag rechtstreeks tiereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaarlo.nl.
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SKID Kinderopvang
ta.v. mw. J . Reitsma
Spijkerboordijk 3
9468 C G Annen

Ondenwerp:

gemeente Tynaario

Uitkomsten onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor
Tynaario aan Loopstukken II

Geachte mevrouw, heer,
Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2014 in de raadsvergadering van 23 september jl. heeft de
VVD, namens de coalitie een verzoek ingediend rondom de accommodaties in het dorp Tynaario. Gevraagd is
te onderzoeken of het mogelijk is een accommodatie te realiseren die onderdak biedt aan de school, een
gymzaal en SV Tynaario aan de veilige kant van het dorp, zonder dat de nu ingezette plannen worden
stopgezet of onnodige vertraging oplopen. Hiervoor was de locatie Loopstukken II nadrukkelijk in beeld.
Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van ons besluit op 2 december jongstleden. Wij hebben het
onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken afgerond. Op basis van de uitkomsten daarvan
hebben wij besloten dat er geen nieuwe accommodatie gerealiseerd kan worden aan de Loopstukken II. Dat
betekent dat de al ontwikkelde plannen voor het dorp Tynaario verder worden voortgezet.
Dit houdt in dat voor de voetbalvereniging van SV Tynaario, conform de besluitvorming van de gemeenteraad
op 4 maart 2014, nieuwbouw van de kleedaccommodatie en kantine wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
Voor de school en gymzaal zullen de plannen verder ontwikkeld worden om nieuwbouw te realiseren op de
huidige locatie. Uiteraard zullen wij u, als direct belanghebbenden, betrekken bij het uitwerken van deze
plannen. Het streven is om dit in het voorjaar van 2015 af te ronden en het definitieve plan gereed hebben voor
de school en gymzaal.
We vertrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen bij mevrouw M. Hovenkamp-Spaan, telefonisch op
maandag, dinsdag en donderdag rechtstreeks t)ereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaario.nl.
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SVT afdeling voetbal
ta.v. dhr. A.G. Dallinga
De Kampen 1
9482 RE Tynaarto

Onderwerp:

(S

gemeente Tynaario

Uitkomsten onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor
Tynaario aan Loopstukken II

Geachte mevrouw, heer,
Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2014 in de raadsvergadering van 23 september jl. heeft de
W D , namens de coalitie een verzoek ingediend rondom de accommodaties in het dorp Tynaario. Gevraagd is
te onderzoeken of het mogelijk is een accommodatie te realiseren die onderdak biedt aan de school, een
gymzaal en SV Tynaario aan de veilige kant van het dorp, zonder dat de nu ingezette plannen worden
stopgezet of onnodige vertraging oplopen. Hiervoor was de locatie Loopstukken II nadrukkelijk in beeld.
Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van ons besluit op 2 december jongstleden. Wij hebben het
onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken afgerond. Op basis van de uitkomsten daarvan
hebben wij besloten dater geen nieuwe accommodatie gerealiseerd kan worden aan de Loopstukken II. Dat
betekent dat de al ontwikkelde plannen voor het dorp Tynaario verder worden voortgezet.
Dit houdt in dat voor de voetbalvereniging van SV Tynaario, conform de besluitvorming van de gemeenteraad
op 4 maart 2014, nieuwbouw van de kleedaccommodatie en kantine wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
Voor de school en gymzaal zullen de plannen verder ontwikkeld worden om nieuwbouw te realiseren op de
huidige locatie. Uiteraard zullen wij u, als direct belanghebbenden, betrekken bij het uitwerken van deze
plannen. Het streven is om dit in het voorjaar van 2015 af te ronden en het definitieve plan gereed hebben voor
de school en gymzaal.
We vertrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen bij mevrouw M. Hovenkamp-Spaan, telefonisch op
maandag, dinsdag en donderdag rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaarlo.nl.
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burgemeester

PostaJres

Bezcyekadres

Posttus 5, 9480 A A Vries

Komoeljeplein 1, Vries

Weksite

IBAN:
www.tynaarlo.nl

Telefc »7i/i ummvr

[0592] 26 66 62

faxn

NL02BNGH0285079050

I B A N : N L 0 5 B N G H 0 2 8 5 0 7 9 0 9 3 (telastingen en leges)
BIC: B N G H N L 2 G

ummer

[010] 80 80 102

Bankrelaties

E-mail
info@tynaarlo.nl

L w trief'

Bijlageln]

Ons kenmerk

Uw ke

Zaaknummer: 2014/93136
Referentie: 2014/93674
BetanJelJ Joor

Doorkiesnummer

Vries

M Hovenkamp-Spaan

0592 - 266 662

9 december 2014

SV Tynaario
Kolbree 1
9482 RM Tynaario

gemeente Tynaario

Uitkomsten onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor
Tynaario aan Loopstukken II

Ondenwerp:

Geachte mevrouw, heer.
Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2014 in de raadsvergadering van 23 september jl. heeft de
W D , namens de coalitie een verzoek ingediend rondom de accommodaties in het dorp Tynaario. Gevraagd is
te onderzoeken of het mogelijk is een accommodatie te realiseren die onderdak biedt aan de school, een
gymzaal en SV Tynaario aan de veilige kant van het dorp, zonder dat de nu ingezette plannen worden
stopgezet of onnodige vertraging oplopen. Hiervoor was de locatie Loopstukken II nadrukkelijk in beeld.
Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van ons besluit op 2 december jongstleden. Wij hebben het
onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken afgerond. Op basis van de uitkomsten daarvan
hebben wij besloten dat er geen nieuwe accommodatie gerealiseerd kan worden aan de Loopstukken II. Dat
betekent dat de al ontwikkelde plannen voor het dorp Tynaario verder worden voortgezet
Dit houdt in dat voor de voetbalvereniging van SV Tynaario, conform de besluitvorming van de gemeenteraad
op 4 maart 2014, nieuwbouw van de kleedaccommodatie en kantine wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
Voor de school en gymzaal zullen de plannen verder ontwikkeld worden om nieuwbouw te realiseren op de
huidige locatie. Uiteraard zullen wij u, als direct belanghebbenden, betrekken bij het uitwerken van deze
plannen. Het streven is om dit in het voorjaar van 2015 af te ronden en het definitieve plan gereed hebben voor
de school en gymzaal.
We vertrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen bij mevrouw M. Hovenkamp-Spaan, telefonisch op
maandag, dinsdag en donderdag rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaarlo.nl.
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Vereniging Dorpsbelangen Tynaario
ta.v. dhr. E.Rona en A. Schillhorn-van Veen
p/a Arlo 80
9482 VN Tynaario

Onderwerp:

gemeente Tynaario

Uitkomsten onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor
Tynaario aan Loopstukken II

Geachte mevrouw, heer,
Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2014 in de raadsvergadering van 23 september jl. heeft de
VVD, namens de coalitie een verzoek ingediend rondom de accommodaties in het dorp Tynaario. Gevraagd is
te onderzoeken of het mogelijk is een accommodatie te realiseren die onderdak biedt aan de school, een
gymzaal en SV Tynaario aan de veilige kant van het dorp, zonder dat de nu ingezette plannen worden
stopgezet of onnodige vertraging oplopen. Hiervoor was de locatie Loopstukken II nadrukkelijk in beeld.
Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van ons besluit op 2 december jongstleden. Wij hebben het
onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken afgerond. Op basis van de uitkomsten daarvan
hebben wij besloten dat er geen nieuwe accommodatie gerealiseerd kan worden aan de Loopstukken II. Dat
betekent dat de al ontwikkelde plannen voor het dorp Tynaario verder worden voortgezet
Dit houdt in dat voor de voetbalvereniging van SV Tynaario, conform de besluitvorming van de gemeenteraad
op 4 maart 2014, nieuwbouw van de kleedaccommodatie en kantine wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
Voor de school en gymzaal zullen de plannen verder ontwikkeld worden om nieuwbouw te realiseren op de
huidige locatie. Uiteraard zullen wij u, als direct belanghebbenden, betrekken bij het uitwerken van deze
plannen. Het streven is om dit in het voorjaar van 2015 af te ronden en het definitieve plan gereed hebben voor
de school en gymzaal.
We vertrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen bij mevrouw M. Hovenkamp-Spaan, telefonisch op
maandag, dinsdag en donderdag rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaarlo.nl.
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OBS Het Oelebred
ta.v. directie, MR en Oudervereniging
Rozenstraat 18
9482 PP Tynaario

gemeente Tynaario

Uitkomsten onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor
Tynaario aan Loopstukken II

Ondenwerp:

Geachte mevrouw, heer,
Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2014 in de raadsvergadering van 23 september jl. heeft de
W D , namens de coalitie een verzoek ingediend rondom de accommodaties in het dorp Tynaario. Gevraagd is
te onderzoeken of het mogelijk is een accommodatie te realiseren die onderdak biedt aan de school, een
gymzaal en SV Tynaario aan de veilige kant van het dorp, zonder dat de nu ingezette plannen worden
stopgezet of onnodige vertraging oplopen. Hiervoor was de locatie Loopstukken II nadrukkelijk in beeld.
Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van ons besluit op 2 december jongstleden. Wij hebben het
onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken afgerond. Op basis van de uitkomsten daarvan
hebben wij besloten dat er geen nieuwe accommodatie gerealiseerd kan worden aan de Loopstukken II. Dat
betekent dat de al ontwikkelde plannen voor het dorp Tynaario verder worden voortgezet
Dit houdt in dat voor de voetbalvereniging van SV Tynaario, conform de besluitvorming van de gemeenteraad
op 4 maart 2014, nieuwbouw van de kleedaccommodatie en kantine wordt gerealiseerd op de huidige locatie.
Voor de school en gymzaal zullen de plannen verder ontwikkeld worden om nieuwbouw te realiseren op de
huidige locatie. Uiteraard zullen wij u, als direct belanghebbenden, betrekken bij het uitwerken van deze
plannen. Het streven is om dit in het voorjaar van 2015 af te ronden en het definitieve plan gereed hebben voor
de school en gymzaal.
We vertrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar mocht u naar aanleiding van
deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen bij mevrouw M. Hovenkamp-Spaan, telefonisch op
maandag, dinsdag en donderdag rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaario.nl.
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