RAADSFRACTIE IN DE GEMEENTE TYNAARLO
VOORJAARSBRIEF 2019 EN PERSPECTIEVENNOTA
Tynaarlo zoemt en bruist!
Of het nu gaat om voorzieningen, natuur, winkels, cultuur of sociale aspecten, Tynaarlo is een
hoogst gewaardeerde en ideale woonplek midden in het groene hart tussen Assen en Groningen!
Als toets op het voorgestelde beleid gebruiken wij onze 4 CDA kernwaarden:
Gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap
1. We hebben vorig jaar al gewezen op deelname aan de competitie 'beste bermbeheerder van
Drenthe’. Dit om biodivers bermbeheer te introduceren. De reactie van het college was dat zij daar
inhoudelijk in de perspectievennota 2019 op terug zou komen, dat moment is nu aangebroken. Het
CDA heeft deze reactie echter nog niet gevonden.
Vraag: wanneer kunnen wij een financieel onderbouwd uitvoeringsprogramma biodiversiteit in
bermbeheer tegemoet zien?
2. Onlangs hebben we met succes gepleit voor een verbod op het oplaten van ballonnen, nu de
stroom wegwerpplastic nog. Laten wij als gemeente Tynaarlo, het goede voorbeeld geven en waar
mogelijk, ook het wegwerpplastic verbieden.
Vraag: Bent u bereid om met onze ondernemers in gesprek te gaan om samen te komen tot een
plan om de stroom wegwerpplastic uit te faseren? En met uiteindelijk als stok achter de
deur een verbod tot gebruik van wegwerpplastic?
3. Het CDA pleit voor de aanleg van voedselbossen en openbare snoepwinkels door gemeentelijke
velden in te richten met fruitbomen en struiken. Meer groen en bomen zijn sowieso goed als versterking van het groene karakter van Tynaarlo, maar ook van belang als CO2 opvang.
Vraag: Is het college het met ons eens dat het aanleggen van voedselbossen een goed idee is?
En zou het college in kaart kunnen brengen welke plekken daarvoor in aanmerking zullen
kunnen komen?
4. Het verzorgingshuis was een prima voorziening voor ouderen die nog semi-zelfstandig konden
wonen. Een eigen woonruimte, zelfbeschikking maar wel in een beschermde omgeving waar zorg
op maat aanwezig is. In de grotere kernen zou het wat het CDA betreft een goed idee zijn om
kleinschalige projecten op te starten waarbij in de buurt tevens laagdrempelige buurt-of dorpshuiskamers worden gerealiseerd voor een zorgvraag, een kop koffie of gewoon voor de gezelligheid
Vraag: Is het college bereid om over kleinschalige verzorgingshuisprojecten en bijbehorende buurt- of dorpskamers na te denken?

Kunnen leeggekomen of leegkomende gebouwen daarvoor geschikt gemaakt worden?
5. Jeugdzorg. Het college heeft grootse plannen aangekondigd voor het aanpakken van het financiële tekort door jeugdzorg. Daarbij zijn er wat het CDA betreft twee belangrijke uitgangspunten:
Het kind staat centraal, niet de zorgaanbieder! En, uitmuntende kwaliteit van de jeugdzorgaanbieders. Wij wachten en verwachten veel van de nieuwe kadernota en zullen deze ontwikkeling
nauw volgen.Het gaat tenslotte om veel geld, maar nog belangrijker, om het welzijn van de
kinderen.
We sluiten af met de woorden van Jules Deelder;
De omgeving van de mens is de medemens’

