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Op 6 mei jl. hebben wij hebben uw vragen ontvangen over het  ophangen van spandoeken in Zuidlaren. 
Ook hebben wij op 26 mei jl. uw vragen ontvangen over het ophangen van een 
omroep/muziekinstallatie in Zuidlaren.  
 
 Hieronder de antwoorden op beide brieven.  
 
1- Ben u op de hoogte dat de spandoeken weer zijn opgehangen? 
 
Op 17 februari jl. heeft de VOZ het verzoek ingediend om in 2021 weer spandoeken te mogen ophangen 
in het centrum van Zuidlaren ter sfeerbevordering. Motivatie hiervoor was dat net als in 2020 de 
gezelligheid een stuk minder is geworden in het centrum van Zuidlaren door het weg blijven van 
bezoekers aan de winkels als gevolg van de coronacrisis. Wij hebben dit verzoek in behandeling 
genomen en daarvoor ook toestemming verleend. 
 
2- Is hierover contact geweest met uw college? 
 
Ja. Zoals hiervoor al aangegeven is door de VOZ een aanvraag ingediend en hebben hierover ook 
ambtelijke contacten plaatsgevonden. 
 
3- Heeft u toestemming verleend om de spandoeken weer op te hangen? 
 
Op 23 april 2021 hebben wij besloten de VOZ toestemming te verlenen om ook dit jaar spandoeken op te 
hangen in het centrum van Zuidlaren ter sfeerbevordering. Omdat de situatie in vergelijking met 2020 nog 
niet is gewijzigd en corona nog steeds veel impact heeft op zowel het MKB als de horeca is er voor dit 
jaar ook weer toestemming verleend voor het ophangen van de spandoeken in het centrum van 
Zuidlaren. De VOZ heeft hiermee toestemming gekregen om de spandoeken te mogen ophangen tot 1 
december 2021. 
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4-  Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat het ophangen in strijd is met het genomen 
raadsbesluit 
 
Nee, wij menen dat onze tijdelijke toestemming vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van het 
voortduren van de corona crisis en de impact hiervan op het MKB en de horeca, niet strijdig is met het 
raadsbesluit. Dit jaar is er echter geen financiële bijdrage geweest aan de VOZ voor het ophangen van de 
spandoeken. 
 
5- Bent u bereid actie te ondernemen om de spandoeken te laten verwijderen? 
 
Wij hebben toestemming verleend aan de VOZ om de spandoeken tot 1 december 2021 op te mogen 
hangen. Wij gaan derhalve geen actie ondernemen deze te laten verwijderen. 
 
Vraag muziekinstallatie  
 
Uw vragen zijn:  
1.Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat muzak ( achtergrond muziek in de openbare ruimte) 
afbreuk doet aan het groene karakter van Zuidlaren?  
2.Dit geen bijdrage levert aan een aantrekkelijk winkelcentrum?  
3.Bent u bereid het gevraagde niet toe te staan? 
 
Op 17 februari jl. heeft de VOZ het verzoek ingediend om een omroep-/muziekinstallatie die er in de 
Millystraat en de Stationsweg tijdens de Zuidlaardermarkt hangt te laten hangen tot ca. eerste week 
januari. 
 
Dit is besproken en er is aangegeven bij de VOZ dat hier geen toestemming voor wordt verleend.   
 
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 
 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 
 



GROENLINKS 
TYNAARLO 

De Groeve: 6 mei 2021. 

Betreft: spandoeken. 

Geacht college, 
In de raadsvergadering van 9 juni 2020 heeft de raad het onderstaande voorstel aangenomen: 

Verzoekt het college: 
- Om mee te werken aan het uitvoeren van het plan van de VOZ.  
- Te bepalen dat de uitzonderingssituatie duurt van 1 juli tot eind oktober 2020. 
- Een eenmalige geldelijke bijdrage te leveren uit een door het college nader te bepalen budget. Dit 
omdat VOZ als gevolg van dit besluit de investering niet over meerdere jaren kan spreiden. 
Wethouder Kraaijenbrink geeft positief advies onder de voorwaarden dat hij de VOZ nog gaat 
vragen om een vorm van begroting waarop de eenmalige bijdrage kan worden gebaseerd en dat hij 
nog moet zoeken naar een budget waaruit dit kan worden betaald. 
Onder deze voorwaarden wordt de motie in stemming gebracht en aangenomen met 4 stemmen 
tegen (GroenLinks) en de overige 17 stemmen voor. 

De GroenLinks fractie heeft onlangs geconstateerd dat de bewuste spandoeken weer zijn 
opgehangen wat in strijd is met het genomen raadsbesluit. 

De GroenLinks fractie heeft derhalve de navolgende vragen: 
1) bent u op de hoogte van het feit dat de spandoeken weer zijn opgehangen? 
2) is hierover contact geweest met uw college? 
3) heeft u toestemming verleend om de spandoeken weer op te hangen? 
4) bent u het met de GroenLinks fractie eens dat het ophangen in strijd is met het genomen 

raadsbesluit? 
5) bent u bereid actie te ondernemen om de spandoeken te laten verwijderen? 

Graag zien wij uw reactie tegemoet. 

namens de fractie van GroenLinks Tynaarlo, 
Klaas Kuipers. 
Vice Fractie voorzitter.
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