NJB 2017 en begroting 2018.
Vz,
De laatste najaarsbrief en begroting van deze college periode ligt voor.
In de eerste plaats een woord van waardering in de richting van de organisatie en het college
voor het vele werk en de goed leesbare stukken.
Een periode waarin er veel van de voorgenomen zaken zijn gerealiseerd en waarin er dus
veel is gebeurd.
Hoe je het ook wendt of keert: gelukkig is Tynaarlo van 4 mio in de min naar 3 mio in de plus
gegaan en daarover zijn wij uitermate tevreden.
Wel is het zaak om waakzaam te blijven want met het vooruitzicht waarschijnlijk nog een
flinke hap uit de reserves te moeten nemen en een aantal pm posten in de begroting, blijft
het opletten geblazen.

Onze fractie heeft nog wel enkele vragen en opmerkingen.
De vragen en opmerkingen gaan over duurzame energie en over bereikbaarheid en
bedrijvigheid dus leefbaarheid.
In de najaarsbrief en in het antwoord op onze technische vragen hierover, lezen we dat u
ons nog dit jaar gaat informeren over uw inzet op het gebied van duurzame energie als
vierde pijler onder de door de raad vastgestelde duurzaamheidsvisie met als wenselijk
toekomstperspectief :'18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen'.
Vz,
1Wij zouden in het kader van rentmeesterschap daartoe alvast een voorzet willen doen:
We zouden willen inzetten op eigen energie-centrales door het aanleggen van veel meer
bossen en parken en samenwerking tussen mens, natuur en techniek.
Met de keuze om veel meer bossen en parken aan te leggen in Tynaarlo, die op termijn als
energiecentrales kunnen functioneren om 24Seven energie op te wekken en onze 18 dorpen
van duurzame energie te voorzien, komt de droom van 18 zelfvoorzienende dorpen in 2030
een stuk dichterbij.
Het is een kwestie van samenwerking tussen mens, natuur en techniek en op dat gebied
hebben wij als groene long tussen Assen en Groningen een fikse voorsprong.
Voor een gezonde leefomgeving is het wat ons betreft tevens van belang dat in nieuw te
ontwikkelen bouwplannen wordt ingezet op meer groen en bomen.
Zuidlaren is een paar jaar geleden een predicaat van groenste dorp van Europa toegekend,
wij opteren nu voor Tynaarlo als groenste gemeente in Europa.

Graag een reactie hierop van de andere fracties en het college.
2
Een vraag die we al eerder stelden is: In hoeverre is Glow in the dark verlichting een
kansrijke toepassing voor onze fietspaden buiten de bebouwde kom?Daar waar geen
straatlantaarns staan zou Glow in the dark verlichting een bijdrage kunnen leveren aan
veiligheid en duurzaamheid in Tynaarlo.
Met de nodige creatieve input, ik denk aan het van Gogh fietspad van Daan Roosengaarde,
kunnen er op die manier ook in Tynaarlo op bijzondere plekken interessante en toeristisch
attractieve routes ontstaan met bv: een Dahlia-pad in Eelde-Paterswolde, een Berend Botjeweg in Zuidlaren en een Bonifacius-straat in Vries.
Kortom: zijn dergelijke creatieve en innovatieve mogelijkheden voor Tynaarlo in financiële zin
te realiseren?
3-Een eerder door ons gestelde vraag in dezelfde context is:
Met de nieuwe technieken en de mogelijkheden van lichtgevende bomen en planten zouden
we onze pleinen en centra alvast zodanig met groen en bomen in kunnen richten dat het
dadelijk slechts een kwestie is van waar zit de schakelaar om het licht aan te kunnen doen.
Stelt u zich eens voor: prachtige bomen en struiken die onze centra verlichten en.....het ligt
voor het oprapen en duurzamer kan het niet.
Toen wij 3 jaar geleden deze vraag stelden, stond deze techniek nog een beetje inde
kinderschoenen. Intussen hebben die ontwikkelingen niet stil gestaan.
Wat ons betreft is dit het moment om in te zetten op die toekomst oftewel te gaan
samenwerken met de natuur.
Over bereikbaarheid:
Bereikbaarheid is bedrijvigheid en dus leefbaarheid.
Dat is wat het CDA-Tynaarlo betreft een speerpunt en dat is de reden dat we optimaal op oa
glasvezel of snel internet willen inzetten.
Wat is de huidige stand van zaken mbt tot de voortgang van het glasvezel project?
Daarnaast horen we van inwoners nog geregeld klachten over het telefonisch niet bereikbaar
zijn of het niet kunnen bellen op bepaalde plekken in Tynaarlo.
Welke mogelijkheden hebben we om te zorgen dat alle inwoners van Tynaarlo via de mobile
telefoon bereikbaar zijn?
Graag een reactie van het college.

Tot slot,
Tijdens deze laatste begrotingsvergadering van de huidige raadsperiode willen wij als CDATynaarlo graag onze dank uit spreken voor de prettige wijze van samenwerken met de
andere fracties en het college van B&W gedurende de afgelopen jaren en we spreken de
wens uit ook in de nieuwe periode op een constructieve wijze samen te werken met de dan
zittende raadsleden en collegeleden.
Ik wil eindigen met een uitspraak van Jules Deelder, geschreven op een muur te Delfshaven
in Rotterdam waar ik vaak langs loop. Het is ons uit het hart gegrepen en het leek me goed
die met jullie te delen: " de omgeving van de mens is de medemens.
Tot zover meneer de voorzitter

