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Onderwerp: 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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Ondenwerp: 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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Onderwerp: 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. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
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SV Tynaario 
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gemeente Tynaario 

Ondenwerp: 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 bereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u 
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaarlo.nl. 

Met vriendelijke groet, 
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Onderwerp: 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. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

P. Adema 
burgemeester 

PosiaJres U ^ 

Posttus 5, 9480 AA V ries 
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Ondenwerp: 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 bereikbaar op telefoonnummer: 0592 - 266 713. Uiteraard kunt u 
haar ook mailen, haar e-mailadres is: m.hovenkamp@tynaario.nl. 

Met vriendelijke groet 
burgemeester en wethouders 

P. Adema 
burgemeester 
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