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Aan het college van B&W  

van de gemeente Tynaarlo 

                                                                                                                                  Zuidlaren, 8 juni 2020     

 

 

Onderwerp: Spandoeken boven Stationsweg Zuidlaren                   

 
Geacht college, 
 
Naar wij hebben begrepen ligt ons schrijven aan de raad d.d. 11 mei 2020, met als onderwerp 
“Spandoeken boven Stationsweg Zuidlaren”, bij u ter beoordeling op tafel. Voor alle zekerheid 
hebben wij dit schrijven als bijlage bijgesloten. 
 
Mede door reacties vanuit de politiek en als gevolg daarvan discussie binnen ons bestuur zijn wij tot 
de conclusie gekomen dat enige aanvullende informatie op eerder vermeld schrijven onzerzijds op 
z’n plaats is. Mogelijk vergroot dit de kans dat wij toestemming krijgen voor het aanbrengen van 
spandoeken. Onderstaand de grote lijn van de uitkomst van deze discussie. 
 
Aanleiding om het voorstel voor het aanbrengen van spandoeken boven de Stationsweg aan de raad 
voor te leggen waren uiteraard de gevolgen van de afgekondigde maatregelen om het coronavirus te 
beteugelen. Maatregelen die grote impact op ons winkelcentrum hebben gehad. Van de een op de 
andere dag was het niet meer gezellig, in ieder geval een stuk minder gezellig, in het centrum van ons 
dorp. 
 
Een winkelcentrum, zoals nu blijkt, is niet alleen een plek om boodschappen te doen. Het is meer dan 
dat, het vergroot het saamhorigheidsgevoel tussen mensen onderling, het verbindt mensen met 
elkaar en, niet onbelangrijk, het is laagdrempelig. Zeker in de komende periode zonder markten op 
de grote Brink, de Zuidlaardermarkt die niet door gaat en vele andere evenementen die niet door 
gaan, hebben wij een ontmoetingsplaats nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Om trots te kunnen zijn op je dorp moet je beelden zoeken die een relatie symboliseren met je dorp. 

In eerste instantie dachten wij daarbij aan Berend Botje en de vlag en het logo van Zuidlaren. Na de 

ontvangen reacties en de discussie binnen het bestuur, zijn volgens ons de “symbolen” van Zuidlaren 

1. de Zuidlaardermarkt, met als beeld de beeldengroep van een paard, een paardenhandelaar en een 

paardenkoper voor het voormalige postkantoor en 2. Berend Botje, met als beeld zijn beeltenis in de 

fontein op het brinkje voor de Rabobank. Daarnaast uiteraard de vlag en het logo van Zuidlaren.  

Deze vier elementen willen wij graag in de spandoeken verwerken. Voor de manier waarop hebben 

wij een voorzet gegeven. Spandoeken om het dorp aantrekkelijker te maken, met afbeeldingen om 

het “wij-gevoel” te versterken en zodoende ons dorp een hart te geven. Spandoeken voorzien van de 

twee “symbolen” en de vlag en het logo van Zuidlaren. 
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De precieze uitwerking van de vier elementen in de spandoeken willen wij graag in samenspraak met 

u bepalen. Een idee dat bij ons over tafel kwam was bijvoorbeeld het woord “WELKOM” bij de 2 

entrees van de Stationsweg te wijzigen in “WELKOM in het dorp van BEREND BOTJE”. Daarnaast 

willen wij ook graag, samen met u, Berend Botje als beeld van Zuidlaren beter profileren.  

Samen met een mooi met bloemen en planten aangeklede rotonde bij kapsalon Bert en een t.z.t. 

verfraaid winkelcentrum kunnen wij ons winkelcentrum als hart van ons centrum behouden en zo 

mogelijk versterken. 

Wij willen deze spandoeken, op de aangegeven plekken, 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. 

Wij hopen dat het bovenstaande voldoende redenen zijn om ons verzoek voor het aanbrengen van 

spandoeken boven de Stationsweg te honoreren. 

Uw reactie zien wij met grote belangstelling tegemoet. Zo mogelijk op korte termijn overleg, zodat 

wij een en ander uiterlijk eind juni zouden kunnen realiseren, om er de komende zomer plezier van 

te hebben. 

 
 
 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rinse Dijkstra 
Voorzitter VOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Brief van VOZ aan raadsleden gemeente Tynaarlo d.d. 11 mei 2020 

 


