
ChristenUnie Tynaarlo 
De Voorjaarsbrief 2019 en de Perspectievennota 2020 door de ogen van de ChristenUnie

Het overschot van 2018 was plezierig, maar deels te danken aan de vertraging van zaken. In de 

Voorjaarsbrief zien we een ander beeld. De notitie begraven is tot tevredenheid afgehandeld. We zijn 

druk met participatietrajecten rond de Omgevingsvisie en centrumplan Zuidlaren.  Dat zal nog tijd 

vragen. Ondertussen moeten bestaande zaken onderhouden worden, dus mooi dat de riolering in 

Eelde wordt aangepakt, evenals de bruggen. Nadelig gevolg van de vertraging van de scholenbouw is 

de stijging van de kosten. Samen met de extra kosten voor Wmo en Jeugdzorg wordt hierdoor het 

schommelfonds opgesoupeerd. Dit fonds bewijst zijn waarde en we nemen aan dat dit fonds volgend 

jaar weer op de begroting staat? We kunnen instemmen met de VJB.

In de Perspectievennota kijken we vooruit naar 2020, met vooral aandacht voor accenten uit het 

coalitieakkoord. Wat willen we bereiken komende jaren? Er is weinig ruimte voor nieuw beleid, daar 

is de financiële ruimte te krap voor.

Duurzaamheid: een belangrijk onderwerp waar veel moet gebeuren. Dat er gewerkt wordt aan 5 

speerpunten met een routekaart is mooi, maar te mager, zeker als het pas in 2021 concreet wordt. 

We dagen het college uit hier scherper te zijn. In de VJB wordt een aanpassing van de openbare 

verlichting aangekondigd. Er is toch wel meer te bereiken op korte termijn, zoals de opvang van 

regenwater? Welk ‘laaghangend fruit’ gaat u nog meer benoemen en  meenemen in de begroting 

2020?

In het accommodatiebeleid hebben we te maken met een paar tegenvallers waarvan te begrijpen is 

dat de gevolgen niet op korte termijn inzichtelijk zijn. We rekenen erop dat dit in de begroting 2020 

wel concreet wordt.

De fietspaden in Eelde en Tynaarlo worden aangepakt. Dit kan dus gewoon samen met het 

ontwikkelen van de doorfietsroute. 

De inzet van extra BOA’s is nodig, Tynaarlo ligt niet op een eiland. Illegale activiteit komt van buiten, 

we noemen de drugslabs, maar ook de illegale bewoning van recreatiewoningen (anders dan om 

sociale redenen). Samenwerking met omliggende gemeentes, maar ook over de grens is essentieel.

Het centrum Eelde is nog lang niet klaar. Het wordt tijd om meer de samenhang te brengen in 

plannen. De entree van Eelde bij de Legroweg hebben we al verknoeid met een sporthal vlak langs de 

weg. Die fout moeten we niet in het centrum maken. Kijk naar het geheel van centrum, kerk en 

museum. Daar past geen groot gebouw, nog afgezien van de druk die dit betekent voor verkeer en 

dergelijke. Een postzegelplan in een kwetsbaar gebied vindt de ChristenUnie geen goede zet. 

De ChristenUnie wenst het college Gods wijsheid bij het verder uitwerken van de begroting voor 

2020 en de uitvoering van de voorliggende plannen. Gauw aan de slag.


