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Aan de leden van de raad 

van de gemeente Tynaarlo 

                                                                                                                                  Zuidlaren, 11 mei 2020     

Onderwerp: Spandoeken boven Stationsweg Zuidlaren                                 

Geachte leden van de raad, 
 
Als ondernemersvereniging proberen wij op allerlei manieren de door de coronacrisis gedupeerde 
ondernemers in Zuidlaren moreel te ondersteunen en het centrum aantrekkelijk te houden voor 
bewoners en bezoekers van Zuidlaren. 
 
Het volgende hebben wij op de rol staan of is al uitgevoerd: 

• Vlag op rotonde bij kapsalon Bert, met tekst “Samen Sterk” en een rood hart. 

• Slogan op de 4 evenementenborden op de toegangswegen naar Zuidlaren. 

• Regelmatig advertenties in de Krant van Tynaarlo en de Oostermoer. 

• Spandoeken boven de Stationsweg en de Millystraat. Niet omdat wij als ondernemer vrolijk 
worden van de huidige situatie, maar dat de bewoners en bezoekers zich meer/weer thuis 
voelen in het winkelcentrum van Zuidlaren. 

 
Op ons verzoek onlangs om toestemming te krijgen voor het aanbrengen van deze spandoeken, 
gedurende de periode mei t/m september, aan de gemeente Tynaarlo kregen wij als reactie dat dit 
op basis van een raadsbesluit uit 2017 niet is toegestaan.  Als wij dit toch willen dan zouden wij dit 
aan de politiek voor moeten leggen. Iets dat wij dan ook bij dezen doen. 
 
Het idee is om de spandoeken jaarlijks op te hangen aan de stalen draden over de weg; draden die in 
december gebruikt worden voor het ophangen van de kerstverlichting. Draden die er het hele jaar 
hangen en niet worden weggehaald. De beschikbare breedte voor de spandoeken is ca. 6 m en de 
maximaal beschikbare hoogte is 75 cm. Bijlage 1 geeft een impressie van deze spandoeken weer en 
in bijlage 2 zijn deze spandoeken ingetekend in de plattegrond van het centrum van Zuidlaren. 
 
Wij denken aan spandoeken met de tekst “WELKOM” en “TOT ZIENS”, geflankeerd door de vlag en 
het wapen van Zuidlaren, aan beide toegangen van de Stationsweg. Daarnaast denken wij aan ca. 8 
spandoeken, verspreid over de Stationsweg, met een vlag met de afbeelding van Berend Botje, ook 
geflankeerd door de vlag en het wapen van Zuidlaren. 
 
Wij leggen met deze spandoeken geen directe relatie met het coronavirus, zodat wij deze 
spandoeken, op deze plek, ook bij andere festiviteiten kunnen gebruiken. Mede gezien de kosten van 
de aanschaf van deze spandoeken willen wij graag de kosten over meerdere jaren uitsmeren. 
 
Indirect heeft de aanschaf van deze spandoeken uiteraard wel te maken met alles rond het 
coronavirus. Markten, evenementen, e.d. zullen de komende tijd niet plaatsvinden in ons dorp. Als 
een ander niet de slingers op hangt zullen wij het zelf maar moeten doen. 
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Spandoeken zullen worden opgehangen en gedemonteerd door de fa. Doorenbos, de firma die ook 
de kerstverlichting voor ons verzorgt. De firma Doorenbos is een bedrijf dat in vele gemeenten 
dergelijke werkzaamheden op professionele wijze verricht.  
 
Met ingang van 1 september 2017 is het raadsbesluit van kracht in de gemeente Tynaarlo met 
betrekking tot uitingen van tijdelijke reclame. Een resume van dit raadsbesluit hebben wij als bijlage 
3 bijgesloten. In dit raadsbesluit is onder andere bepaald dat er geen spandoeken voor commerciële 
doeleinden geplaatst mogen worden in ons dorp. 
 
Wij zijn van mening dat het met door ons gekozen ontwerpvoorstel van de spandoeken er geen 
sprake is van commerciële doeleinden en er derhalve geen grond is, op basis van het gestelde in het 
raadsbesluit, ons hier geen toestemming voor te verlenen. Er is met deze spandoeken geen enkele 
verwijzing naar specifieke commerciële activiteiten. Een en ander is uitsluitend bedoeld om de 
aantrekkelijkheid van ons dorp te verhogen; het zijn onzes inziens sfeer verhogende elementen. 
 
Hierbij vragen wij u dit verzoek van onze zijde op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering 
te zetten en ons toestemming te geven voor het aanbrengen van de bovenstaand omschreven 
spandoeken.  
 
Als toch blijkt dat een en ander op basis van het voorliggende raadsbesluit niet mogelijk is, verzoeken 
wij u dit raadsbesluit zodanig te herzien dat aanbrengen spandoeken wel mogelijk is. 
 
Als wij tot realisatie over kunnen gaan zal een en ander worden vervaardigd door de fa. 
Vlaggenindustrie Groningen te Leek. Als bijlage 4 een vergelijkbaar project van hen in de gemeente 
Groningen. Als bijlage 5 een foto van een initiatief als het onze dat is het dorp Haren is gerealiseerd 
over de Rijksstraatweg. 
 
Aangezien de daadwerkelijke uitvoering van de verfraaiing van ons dorp waarschijnlijk nog jaren zal 
duren is dit volgens ons een mogelijkheid om op korte termijn ons dorp een feestelijker uitstraling te 
geven, zonder dat dit de centrumontwikkeling in de weg zit. 
 
Overleg behoort uiteraard altijd tot de mogelijkheden. Uw reactie zien wij graag op korte termijn en 
met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rinse Dijkstra 
Voorzitter VOZ 
 
 
Bijlagen: 

1. Impressie spandoeken 
2. Plattegrond centrum Zuidlaren 
3. Resume raadsbesluit 
4. Project gemeente Groningen 
5. Foto Rijksstraatweg dorp Haren 


