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Betreft:huisvesting Wereldwinkel. 

 

Geacht college, 

 

Tijdens de Vredesweek van 1970 werd de Wereldwinkel Zuidlaren opgericht. 

Dit jaar bestaat de Wereldwinkel dus 48 jaar. Zowaar een hele prestatie, waar we zien dat tientallen 

Wereldwinkels inmiddels de deuren hebben moeten sluiten vooral vanwege het ontbreken van 

vrijwilligers. 

In Zuidlaren is daar gelukkig nog geen sprake van maar de noodzaak om ‘in beeld te blijven’ is nog 

steeds groot. 

De eerste jaren van het bestaan van de wereldwinkel was er een constante zoektocht naar een 

geschikte plaats. 

Inmiddels is de wereldwinkel al geruime tijd gevestigd naast de openbare bibliotheek. 

Een plaats, maar zeker geen ideale. 

De noodzaak van de wereldwinkel, aandacht vragen voor en producten verkopen van kleinschalige 

projecten in de Derde Wereld, is nog steeds actueel. 

Daarvoor is het van belang dat de Wereldwinkel ‘in beeld’ blijft. 

 

In de Oostermoer-Noordenveld lazen wij dat de Wereldwinkel het college gevraagd heeft naar de 

mogelijkheden hun huidig onderkomen te verplaatsen naar de Brink maar uw college daar niet aan 

mee wenst te werken. 

Naast planologische argumenten wordt er ook op gewezen dat er eventueel een vergoeding voor het 

grondgebruik betaald zou moeten worden. 

 

De GroenLinks fractie is het met uw college eens dat wij gedurende de discussie omtrent de kom 

ontwikkeling Zuidlaren geen acties moeten ondernemen die deze ontwikkeling in de weg kunnen 

staan. 

Echter, het college koerst duidelijk aan op een ‘verlevendiging’ van de Brink en in eerdere discussie 

is aangegeven dat er een ‘verbinding’ zou moeten komen tussen het te ontwikkelen PBH terrein en 

het winkel lint. 

Daar zou het onderkomen van de Wereldwinkel een onderdeel van kunnen zijn. 

Met betrekking tot het betalen van een vergoeding van de ondergrond zou de raad kunnen besluiten 

daar van af te zien gelet de niet commerciële doelstelling van deze stichting. 

Echter, de gehele afwikkeling van de herinrichting kom Zuidlaren zal nog geruime tijd in beslag 

nemen. 

 

Enkele jaren geleden is het kleine brinkje bij Hovius gerenoveerd en er is door de aanwezigheid van 

een horeca gelegenheid een ‘pleintje’ ontstaan die nog meer impact zou kunnen krijgen, b.v. door 

het plaatsen van het onderkomen van de Wereldwinkel. 

Ondanks dat dit niet is toegestaan wordt dit ‘pleintje’ gebruikt als parkeer terrein voor auto’s en 

motoren. 

Door het plaatsen van de kiosk van de wereldwinkel, het creëren van een terras etc. zou dit ook 

tegengegaan kunnen worden. 



 

 

 

Het zou uitermate mooi zijn wanneer de wereldwinkel bij haar vijftig jarig bestaan in 2020 

gevestigd zou zijn op een betere ‘zicht’ locatie. 

 

De GroenLinks fractie wil u vragen om op basis van het bovenstaande met de Wereldwinkel in 

gesprek te gaan en te bezien of er alsnog mogelijkheden zijn ( eventueel totdat er duidelijkheid is 

over de herinrichting van de kom) dat zij kunnen verhuizen naar een betere locatie dan de huidige. 

Zuidlaren verdient een ‘zichtbare’ Wereldwinkel. 

 

namens de fractie van GroenLinks Tynaarlo, 

Klaas Kuipers. 

Fractie voorzitter. 
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