
Vries 05-05-2015 
 
Onderwerp: Dorpsbelevingsonderzoek Vries 
 
Gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo. 
 
 
Geachte raadsleden. 
 
 
Naar aanleiding van de presentatie van het dorpsbelevingsonderzoek op  22 april 2015 heb ik 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mijn visie te geven op een onderdeel van het onderzoek 
in de speciale raadsvergadering van dinsdag 28 april 2015. 
 
Ik wil mijn mening schriftelijk aan het college mededelen. 
 
In de uiteenzetting op 22 april kwam o.a. naar voren de afbraak van het pand waarin bakkerij Harms 
is gevestigd  met daaraan gekoppeld de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Emté supermarkt. 
 
Over het parkeerparkeerterrein bij de Emté het volgende. 
Ondergetekende woont aan de Oude Asserstraat 22 in Vries, het pand ten zuiden van  
bakkerij Harms. 
De weg tussen de bakkerij en mijn woonhuis is ongeveer voor 50% eigendom van de 
gemeente Tynaarlo, ( verkregen door aankoop pand van de heer Harms ).  
De andere 50% is mandelig, 1/3 van de gemeente Tynaarlo, 1/3 van de familie Faber en 1/3 van de 
fam. Geerts. 
 
In de schets van de uitbreiding van het parkeerterrein zag ik dat de grens van bedoeld terrein was 
getekend op de erfscheiding, m.a.w. tot op 50% van de weg tussen het pand van bakkerij Harms en 
onze woning. 
U kunt begrijpen dat ik daar op zijn zachts gezegd  niet gelukkig mee ben.  Mijn privacy wordt 
behoorlijk aangetast. 
Van o.a. geluidshinder op 6 dagen per week en als de winkels nog eens op zondag worden geopend, 
op 7 dagen per week, word ik niet blij. 
 
Mijn  voorstel is om in ieder geval de uitbreiding van het parkeerterrein naar het zuiden in te perken 
met minimaal 4 parkeerplaatsen ( ongeveer 5 meter breedte ) en een goede afscheiding aan brengen.  
Ik ben bereid om een gedeelte van de grond  ( tegen een redelijke prijs ) te kopen om mijn privacy 
te waarborgen. 
In goed overleg moet het mogelijk zijn om voor alle partijen een juiste oplossing te vinden en om 
procedures te vermijden. 
 
Ik ben van mening dat een forse uitbreiding van genoemd parkeerterrein überhaupt niet 
noodzakelijk is. 
De parkeerruimte is over het algemeen voldoende.  
Bovendien is het raadzaam de andere parkeerplaatsen in Vries te voorzien van een duidelijk 
aanwijsbord : PARKEERTERREIN. 
 
In de speciale vergadering heb ik de raadsleden bij mij uitgenodigd de situatie ter plaatse te 
bekijken om goed gefundeerd te kunnen handelen. 
 
 



Ik kan natuurlijk niet namens de familie Faber spreken, wel weet ik, als het parkeerterrein wordt 
gerealiseerd zoals op de eerste schets is aangegeven de familie Faber nagenoeg niet met de auto 
in de garage kan komen. 
 
Misschien vindt u mijn brief een herhaling van zetten, ik vind echter het schriftelijk vastleggen van 
mijn mening een juiste zaak. 
 
 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Geert en Fenny Geerts 
Oude Asserstraat 22 
9481 BL Vries 
 
 
NB. 
Ik verzoek u de ontvangst van deze brief  aan mij te bevestigen. 
 


