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Mensen maken het verschil. Vandaag praten we over de financiën van onze gemeente, maar eigenlijk 

gaat het over de mensen in onze gemeenschap. Wat willen we samen bereiken? Kunnen we ervoor 

zorgen dat iedereen mee kan doen en erbij hoort? Leefbaar Tynaarlo staat graag dichtbij en tussen 

de mensen. We constateren dat het College op allerlei plekken in deze begroting garanties 

ingebouwd heeft om dit te realiseren. Zo blijven de dorpshuizen in de grote kernen bestaan, wordt er 

gezorgd dat onze welzijns- en culturele instanties kunnen doorgaan met hun belangrijke werk en 

wordt door goede samenwerking betere zorg ingekocht en gemonitord. We zijn blij dat de 

zelfredzaamheid wordt bevorderd vanuit visie en niet vanuit kostenoverwegingen. Mensen helpen 

het zelf te doen, maakt hen sterker en dat maakt de samenleving sterker. 

Ook in een college maken mensen het verschil. Wij constateren dat dit college elke keer open het 

gesprek aangaat met onze inwoners. Oprechte belangstelling voor wat de inwoner wil bereiken en 

open uitleggen waarom iets wel of niet kan, maakt echt een verschil. We staan aan de vooravond van 

grote ruimtelijke ontwikkelingen in de dorpscentra van Eelde-Paterswolde en Zuidlaren. We merken 

ook dat inwoners ongeduldig worden en graag plannen willen zien. We vragen dan ook aan het 

college om waar mogelijk te versnellen en duidelijk te communiceren over de voortgang, niet alleen 

naar de raad, maar ook naar de inwoners.  

Er is een mooi participatietraject gelopen om tot een concept omgevingsvisie te komen, maar de 

ontstane vertraging vanwege corona maakt dat inwoners het zicht op de eigen inbreng en het 

resultaat wellicht wat kwijt zijn geraakt. Mooi dat het concept binnenkort naar de inwoners terug 

gaat. Wij zien hun hernieuwde input met belangstelling tegemoet. 

Er is veel behoefte aan woningbouw. De afgelopen decennia is er vooral in het dure, grote segment  

gebouwd. Leefbaar Tynaarlo ziet graag dat het aantal sociale huur- en koopwoningen fiks wordt 

uitgebreid. Juist als er kleinere huizen gebouwd worden is er voor meerdere doelgroepen eerder wat 

mogelijk in onze gemeente. Wij denken dat vooral gemengde wijken een dynamische samenleving 

bevorderen. Variatie maakt sterker. 

Tegelijkertijd is Leefbaar Tynaarlo van mening dat we onze groene omgeving moeten koesteren en 

dat het inbreiden binnen de bebouwde omgeving de voorkeur heeft. We hopen dat het aanplanten 

van een herinneringsbos nog een keer gaat lukken. Daarin kunnen klimaatadaptatie, biodiversiteit en 

het gedenken van dierbaren elkaar versterken. 

Deze begroting biedt ruimte om iets recht te zetten. Onze bibliotheken zijn veel te karig bedeeld. 

Met inzet van heel veel vrijwilligers en een paar medewerkers zijn er nog 3 kleine 

bibliotheekvestigingen overgebleven. Onze fractie dient daarom samen met 7 andere fracties een 

motie in die meer recht doet aan de gemeente die wij willen zijn.  


