
De fractie van Gemeente Belangen Tynaarlo dankt onze wethouders voor de vertalingsslag van ons 
partijprogramma en hun inzet. Voor ons ligt de najaarsbrief 2022 en de begroting voor 2023 
Vragen welke wij hebben gesteld naar aanleiding van de najaarsbrief zijn keurig en naar onze 
tevredenheid beantwoord. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het college onze 
opmerkingen en verbeterpunten mee zal nemen in de komende periode.  Dan de begroting 2023, de 
eerste begroting van ons nieuwe college. We zien in de begroting terug dat er naar het 
coalitieprogramma wordt gehandeld en dat geeft ons vertrouwen. Dank daarvoor. 
 
Als fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo willen we toch nog enkele onderwerpen uitlichten. 
Onderwerpen waar wij verbeterkansen zien. 
 
Sport 
Voor elke inwoner moet de mogelijkheid om te sporten beschikbaar zijn, zo ook het sportfonds welke 
helaas online op de site van de gemeente moeilijk of niet te vinden is. Het sportfonds biedt een 
essentiële financiële ondersteuning voor inwoners die graag willen sporten maar de kosten hiervoor 
niet volledig kunnen dragen.  
Elke sportclub in de Gemeente Tynaarlo zou moeten beschikken over een aanspreekpunt waar leden 
of toekomstige leden kunnen aankloppen, eenvoudig te vinden op de site van de club dan wel op de 
site van de Gemeente Tynaarlo. Er moet worden voorkomen dat er een tweedeling ontstaat binnen 
onze sportgemeenschap, sporten is ten eerste heel belangrijk voor de gezondheid maar vooral ook 
voor de verbinding en de sociale contacten tussen alle lagen van onze gemeenschap. 
 
Vraag 1: is er een mogelijkheid door aanpassingen in de communicatie en zoektermen van de site 
van de gemeente de toegankelijkheid tot deelname van het sportfonds te vereenvoudigen? 
  
Cultuur 
Gemeente Tynaarlo kent een rijke historie aan cultuur met jaarlijks terugkerende culturele 
evenementen. Van groot belang is dat de culturele rijkdom van de gemeente Tynaarlo wordt 
gekoesterd en wordt ondersteund in welke vorm dan ook door de gemeente. 
Door deze ondersteuning zou de gemeente het organiseren van culturele activiteiten voor 
vrijwilligers moeten vereenvoudigen, vaak lopen zij tegen enorme uitdagingen aan doordat de wet- 
en regelgeving te ingewikkeld is of moeilijk uitvoerbaar. Bijvoorbeeld een sinterklaasintocht waar elk 
kind graag naar toe zou willen gaan is in de huidige tijd van regelgeving steeds lastiger te 
organiseren. Voor veel culturele organisaties staan ook de kosten niet meer in verhouding tot de 
netto-opbrengsten en dat heeft tot gevolg dat binnen onze gemeente deze organisaties onder 
financiële druk staan. 
 
Vraag 2: is er een mogelijkheid is voor het optuigen van een doorlopende vergunning voor jaarlijks 
terugkerende evenementen waarin alleen significante wijzigingen voor moeten worden 
doorgegeven? 
 
Vraag 3: is er een mogelijkheid is om een vast aanspreekpunt/ondersteuner in het leven te roepen 
die dient als vraagbaak voor deze aanvragen? 
  
Recreatie 
De afgelopen jaren is er weinig tot geen aandacht besteed aan ons recreatiebeleid, het V.V.V. is 
verhuisd naar Assen en het kleine informatiecentrum is al geruime tijd weg uit door beëindiging van 
het bedrijf waar het in was gehuisvest. 
De gemeente Tynaarlo is niet opgenomen in de route van de nationale Drentse Fiets4Daagse. Onze 
gemeente en de kernen zoals bijvoorbeeld Eelde-Paterswolde, Zuidlaren, Yde en Vries bieden een 
uitgelezen kans om de deelnemers kennis te laten maken met onze prachtige omgeving. Laten wij 
gebruik maken van deze recreatieve uitdaging. 



Camperplaatsen in de gemeente zijn er onvoldoende, slechts 7 plaatsen volgens de website 
Campercontact waar je met je camper mag staan in de hele Gemeente Tynaarlo. Deze 
camperplaatsen zijn ook nog eens voornamelijk op campings. De vraag om met een camper in of in 
de nabijheid van onze dorpskernen legaal te kunnen parkeren en/of te overnachten is groot. Kleine 
aanpassingen door bijvoorbeeld toe te staan dat op aangewezen parkeerplaatsen 24 uur geparkeerd 
mag worden kan al een eerste stap zijn, dit hoeft overigens niet eens gratis te zijn want een 
camperaar betaalt graag voor een goede en veilige overnachting. Extra toeristen brengen daarnaast 
ook extra klandizie voor de horeca, musea en middenstand. 
 
Vraag 4: is er een mogelijkheid om één van de kernen van onze gemeente op te nemen in de 
nationale Drentse Fiets4Daagse als startplaats en een route te creëren door de gemeente Tynaarlo? 
 
Vraag 5: kunnen wij als gemeente aanpassingen doen in het parkeerbeleid voor campers door op 
aangewezen parkeerplaatsen in de nabijheid van de dorpskernen het toe te staan om 24 uur te 
parkeren tegen een vastgesteld tarief? 
 
Vraag 6: is er een mogelijkheid om in onze gemeente een impuls te geven aan het stimuleren van 
particuliere projecten zoals “Langs Boerenerven”? Dit is een initiatief specifiek voor campers waarbij 
met kan overnachten op een boerenerf. 
  
Centrum   
Na jaren van onderhandelen zit er weer schot in, dankzij onze nieuwe wethouders op gebied van 
financiën en RO. In de eerste maanden van hun wethouderschap zijn er kleine stappen gezet maar 
het is aan de gehele raad om de focus hierop te houden. Nog 5 jaar wachten is uit den boze ondanks 
de periode waarin we nu leven met alle regels. De inwoners van onze mooie gemeente hebben recht 
op beter centra in Zuidlaren, Vries en Eelde.  
 
Vraag 7: kan de gemeente de prioriteit om de focus op duidelijke communicatie, heldere deadlines 
en doelstellingen rondom de ontwikkelingen van de centra borgen? 
  
GAE. 
We moeten als raad blijven worden geïnformeerd over de ontwikkeling van G.A.E. We staan aan de 
vooravond van historische ontwikkelingen die mede gestalte kunnen krijgen rondom het door ons 
gekoesterde vliegveld. Ja er zijn in het verleden gouden bergen beloofd, maar "met de wind van 
gisteren kun je vandaag niet zeilen". 
We kunnen deze misser niet blijven gebruiken om de huidige ontwikkelingen tegen te houden. De 
nieuwe plannen om het vliegveld een impuls te geven zouden we als raad dienen te omarmen, een 
laatste kans vinden wij niet het juiste woord. De hele wereld staat in brand, fossiele brandstoffen 
daar willen we onafhankelijk van worden. Juist nu liggen er kansen en mogelijkheden voor ons, G.A.E, 
het regionale vliegveld van het noorden, biedt een enorme schat aan mogelijkheden op het gebied 
van werkgelegenheid, scholing, vestiging van bedrijven zowel nationaal als internationaal en de 
ontwikkeling in de luchtvaart op gebied van andere energiebronnen zoals elektriciteit en waterstof. 
Als gemeente kunnen daar een grote bijdrage aan leveren en kunnen we een voorbeeld zijn voor 
andere vliegvelden. 
 
Vraag 8: is er een mogelijkheid om de ontwikkelingen en kansen rondom het vliegveld breder te 
communiceren naar de inwoners van Tynaarlo waardoor er eventueel een breder draagvlak wordt 
gecreëerd doordat er meer inzicht en kennis ontstaat in de samenleving? 
  
 


