
                                   
Vrouwen van Nu Vries en de Dorpsagenda Vries 
 
Vrouwen van Nu Vries maakt sinds 1929 deel uit van de Vriezer gemeenschap en 
heeft anno 2015 bijna 200 leden.  
Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken is de missie van 
Vrouwen van Nu. Daarbij richt Vrouwen van Nu Vries zich niet alleen op het 
heden maar ook op de toekomst en blikt daarbij zelfs naar het jaar 2029. Het 
jaar waarin het 100 jarig bestaan gevierd zal worden.  
 
Het kader van de Vrouwen van Nu Vries heeft de aandachtspunten, ambities, 
verbeterpunten die in de door het College van Burgemeester en Wethouders van 
Tynaarlo gepubliceerde Dorpsagenda Vries zijn opgenomen besproken. 
 
Onderstaand de weergave van de uitkomsten van dit overleg. 
 
Centrum Vries: 
 
Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij de EMTE is niet 
noodzakelijk. Er voor zorgen dat er gemakkelijker kan worden ingereden 
zou niet verkeerd zijn.  
Er is voldoende parkeerruimte verdeeld over het centrum van het dorp. In de 
nabijheid van en/of bij iedere winkel kan de auto wel geparkeerd worden.  
De parkeerplaats van de EMTE is lang niet altijd vol. Rond de feestdagen is het 
extra druk met parkeren.  
Door het vertrek van de bakker naar elders in de Oude Asserstraat zal de 
parkeerdruk afnemen op de parkeerplaats bij de EMTE.  
Ondernemers en medewerkers zouden misschien meer gebruik kunnen maken 
van de (private) parkeerplaatsen zoals achter de kapsalon New Look in de 
Brinkstraat. Daardoor ontstaat er ook meer parkeerruimte om de boodschappen 
te doen.  
 
Huidig pand van bakker Harms na vertrek van de bakker niet slopen. 
Het dorp is al zoveel oude panden kwijtgeraakt door het bouwen en uitbreiden 
van de supermarkt in de Oude Asserstraat. Er zullen ideeën genoeg opkomen 
voor een mooie invulling van het pand. Alles is beter dan een grote stenen lege 
ruimte in het midden van het dorp. Een lege ruimte die alleen op piektijd van het 
boodschappen doen goed gevuld zal zijn.  
 
Verander de Brinkstraat en de Oude Asserstraat niet in 2-
richtingsverkeer.  
De Oude Asserstraat wordt niet genoemd op pagina 6 van de Dorpsagenda. Maar 
we gaan er vanuit dat ook deze straat onder het idee van de 2-richtingen valt.  
In de huidige tijd van routeplanners binnen handbereik op de fiets en in de auto 
is het een klein kunstje om je weg als onbekende te vinden in het dorp Vries. En 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/met-de-kracht-van-vrouwen-de-leefomgeving-versterken


omrijden: het is nauwelijks de moeite en misschien kom je als onbekende dan 
wel net die ene leuke winkel tegen waar je het bestaan niet van wist.  
Het opheffen van het 1-richtingsverkeer gaat ten koste van de veiligheid. De 
veiligheid van de vele mensen van jong tot oud die fietsend, wandelend en in de 
auto door het dorp gaan. Tevens zal het aantal parkeerplaatsen er door 
afnemen.  
 
Herstraten van een aantal straten in het centrum is wel noodzakelijk.  
O.a. het wegdek van de Markestraat kan wel een opknapbeurt gebruiken.  
 
Zorg voor goed en veilig begaanbare voetpaden voor rolstoel- en rollator 
gebruikers, niet alleen in het Centrum maar ook in de rest van het dorp.  
Zeker als het de bedoeling is om binnen rollator afstand van het centrum 
seniorenwoningen te gaan bouwen. Maar ook als bewoners van Visio De Brink, 
De Eikenhof en Kornoeljehof al dan niet met begeleiders het centrum bezoeken. 
Dit geldt natuurlijk ook voor die mensen die met een kinderwagen of 
wandelwagen zich door het dorp begeven.  
 
Om de Brink een fraaier aanzicht te geven zou er minimaal aan 1 kant 
een parkeerverbod ingesteld kunnen worden. 
Het is de moeite waard om in overleg met de aanwonenden van de Brink en de 
Boermarke te onderzoeken of dit een mogelijkheid is om de Brink te verfraaien. 
Helemaal autovrij zou nog mooier zijn, maar dan moet er wel duidelijke 
bewegwijzering naar de beschikbare parkeerplaatsen worden aangebracht.  
 
Opfleuren van het Centrum door meer groen en straatmeubilair. 
Het bestaande groen handhaven en daar waar mogelijk uitbreiden. Creëren van 
plekjes waar mensen elkaar even zittend kunnen ontmoeten door hier en daar 
een paar banken te plaatsen. Banken met een voor zowel jongeren als ouderen 
comfortabele zithoogte en op een zichtbare maar wel beschutte plek. Ook 
speelplekken voor jonge kinderen kunnen het centrum verfraaien in combinatie 
met bijvoorbeeld vaste dam- of schaakplekken voor jong en oud. Misschien kan 
de huisbankier van de Vrouwen van Nu, de Rabobank Assen-Noord Drenthe, hier 
een rol in spelen.  
Aan de eigenaren van de panden vragen/verzoeken om de panden goed te 
onderhouden, inclusief de leegstaande. Suggestie: in overleg met “Oud Vries” de 
leegstaande panden verfraaien met een foto van hoe het pand er eerder uitzag.  
 
Clusteren van zorgaanbod verhoogt de leegstand in het centrum.  
Een aantal zorgaanbieders heeft zich in het verleden juist gevestigd in 
leegstaande panden zoals een voormalig bankgebouw en een gemeentelijk pand. 
Opgaan in 1 gezondheidscentrum veroorzaakt weer extra leegstand in het 
centrum en dat kan niet de bedoeling zijn.  
 
Inwoners en woningen:  
 
Bij de bebouwing van de inbreidings- en uitbreidingslocaties ook actief 
rekening houden met sociale woningbouw, starters- en 
seniorenwoningen. 
In Vries wonen verhoudingsgewijs in vergelijking met de rest van de gemeente 
Tynaarlo veel ouderen. Waaronder een groot aantal vrouwen. Vaak alleenstaand. 



Vele vrouwen bezitten niet het geld om zelf een woning te kunnen kopen en zijn 
aangewezen op de sociale woningbouw.  
Niet alle ouderen maken gebruik van een rollator en zijn in staat om vanuit een 
woning iets verder van het Centrum lopend, fietsend of met de auto het centrum 
in te gaan.  
Levensbestendig bouwen is een prima en toekomstgericht uitgangspunt.  
Helaas moet ook opgemerkt worden dat er bij het bouwen niet voorbij kan 
worden gegaan aan het nadenken over c.q. toepassen van het 
aardbevingbestendig bouwen.  
 
Bij uitbreiding aan de rand van het dorp rekening houden met de 
“groene rand” van Vries. 
Juist deze rand is ook een van de selling points van het dorp Vries.  
Vries was en is in de ogen van veel mensen een dorp voor prettig en rustig 
buiten wonen. Een dorp met een groen karakter.  
 
Openbare ruimte en landschap:  
 
Prioriteit zou gegeven moeten worden aan het zoveel mogelijk in de 
oude staat herstellen van het groen in De Fledders nu het project 
Biodiversiteit als mislukt moet worden bestempeld.  
Een belangrijk veiligheidsaspect hierbij is dat spelende kinderen rondom de 
vijvers in De Fledders ook vanaf de straat goed zichtbaar moeten zijn.  
Het bespreken met de wijk van het voorstel voor het aangepast maaien ivm de 
start van het maaiseizoen medio mei, heeft nog niet plaatsgevonden.  
Een paar keer per jaar gratis tuinafval storten kan bijdragen aan het voorkomen 
van dumpen van het afval.  
 
De zuidelijke entree van De Fledders veiliger maken door de aanleg van 
een gelijkvloerse rotonde met goede verlichting. 
Vooralsnog met 3 armen. Een 4de arm kan bij een eventuele toekomstige 
uitbreiding van het dorp zo aangehaakt worden.  
 
 Aandacht voor overstekende fietsers en voetgangers 
Asserstraat/Nieuwe Rijksweg.  
Op verschillende plekken aan deze weg moeten fietsers en voetgangers onlogisch 
oversteken. Dit heeft oa tot gevolg dat fietsers tegen de richting in gaan fietsen 
op de fietspaden. Dat komt de veiligheid van de verkeersdeelnemers niet ten 
goede.  
 
De vergroening van de Asserstraat/Nieuwe Rijksweg door een eiland 
van extra bomen is overbodig. 
De entree van de bebouwde kom van het dorp geeft nu al op momenten dat het 
blad aan de bomen zit een mooie lommerrijke aanblik. Ook de “traverse” bij het 
oude gemeentehuis heeft deze uitstraling nu de bomen die er staan weergroter 
gegroeid zijn.  
 
Scholen: 
 
Het zou mooi zijn als de beide basisscholen in het dorp Vries samen 
kunnen bouwen aan een schoolgebouw dat door beide scholen goed te 



gebruiken is en waarin ook ruimte is voor andere activiteiten/functies 
vanuit het dorp zoals o.a. bibliotheek, kinderopvang, verenigingsgebruik.  
 
Verenigingsleven: 
 
Gebruik van sportfaciliteiten onder druk door hogere huren. 
Dit doet zich niet alleen voor bij het gebruik van sportfaciliteiten maar zeker ook 
bij de vele verenigingen die gebruik maken van ruimtes in het Dorpshuis De Pan.  
 
Een centrale dorpsvereniging voor Vries.  
De meerwaarde van een centrale dorpsvereniging ligt voor de Vrouwen van Nu 
Vries in 1ste instantie niet zozeer in het vervullen van een rol richting de 
gemeente maar vooral in het eerst onderling tot afstemming komen op allerlei 
terreinen over allerlei zaken. Van daaruit zou er toegewerkt kunnen worden naar 
het vormen van een Vriezer Belangenvereniging.  
 
Meer levendigheid in Vries brengen.  
Uit het dorpsbelevingsonderzoek blijkt dat er meerdere betekenissen aan 
levendigheid worden gegeven. Het is mooi te constateren dat de gemeente 
positief staat tegenover initiatiefnemers die met evenementen en activiteiten 
meer levendigheid willen aanbrengen in Vries.  
Ook Vrouwen van Nu Vries draagt haar steen bij aan de leefbaarheid van Vries.  
Alleen al in het jaar 2014 telde de Vrouwen van Nu Vries agenda 591 activiteiten 
zo is in het jaarverslag 2014 te lezen.  
 
 
Tot slot: 
 
Het met elkaar van gedachten wisselen over De Dorpsagenda Vries is een van 
die activiteiten die past binnen de missie om met de kracht van vrouwen de 
leefomgeving te versterken. Daarbij zijn ondermeer veiligheid, (sociale) 
woningbouw, goed onderwijs, een bloeiend verenigingsleven en prettig wonen 
van belang.  
 
We hebben met onze visie op de Dorpsagenda Vries een positieve bijdrage willen 
leveren aan de weg die het dorp Vries en de gemeente Tynaarlo kunnen afleggen 
naar het jaar 2025.  
 
 
Vries, 20 mei 2015.    Bestuur Vrouwen van Nu Vries 
 
             
      vrouwenvannuvries@gmail.com  
 
      www.vrouwenvannu.nl/vries  
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