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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 

 
 
Aan:  college van Tynaarlo                 Van:      
             Kornoeljeplein 1  
 9481 AW Vries 
 
 
 
Vries, 14 september 2019  
Onderwerp: omgeving Tienelsweg 
 
Geacht College, 
 
Het onderwerp Tienelsweg heeft al menig keer op de agenda gestaan. De Tienelsweg, gelegen in 
Zuidlaren, is een doodlopende weg die uitmondt in een zandpad en is vervolgens de entree voor het 
natuurgebied en de daarin liggende campings. 
 
Tijdens ons werkbezoek aldaar, kwamen we nog enkele zaken tegen die ondanks toezegging nog 
niet gerealiseerd zijn. In dit schrijven vragen wij uw aandacht hiervoor. 
 

1. Het fietspad dat langs de Tienelsweg loopt, zou door het aanplanten van een beukenhaag 
gescheiden worden van de Tienelsweg. Deze haag kwamen we niet tegen. We gaan er vanuit 
dat hier in de herfst een aanvang mee wordt genomen. Alvast onze dank daar voor.  

2. Ook tijdens het werkbezoek zagen we een grote vrachtwagen vanaf het zandpad, achteruit 
rijden richting de Tienelsweg. Op de vraag waarom dit gestuntel werd aangegeven dat hij 
dacht zo in Glimmen te komen als alternatieve route. Heb aangegeven dat de Tienelsweg 
een doodlopende straat is en overgaat in een zandpad. Controlerend blijkt bij de splitsing 
met de N368 het bord van doodlopende straat, niet meer aanwezig te zijn. Ons verzoek is 
om deze weer daar te plaatsen. Dat voorkomt onnodig doorgaand verkeer. We zijn blij met 
de 30 km zone daar. 

3. Op de bouwlocatie (Bakker) in het natuurgebied, dat valt onder natura 2000 Wilde Veen, 
zien we geen activiteiten. Graag zouden we weten wat de stand van zaken is. Twee optrekjes 
worden al permanent bewoond! 

4. Zorg van aanwonenden is  dat het bestemmingsplan, opgerekt gaat worden zodat 
permanente bewoning wordt toegestaan. 

5. Dan komen we bij de 7 aanwezige campings. Permanente bewoning en overnachten buiten 
het seizoen is er niet toegestaan. We hebben het al vaker gehad over handhaving. Dat blijkt 
moeilijk te zijn. Het seizoen voor recreëren ligt van april tot oktober, zo hebben we 
begrepen. Om toch ergens een stap te doen stellen we het volgende voor: 

6.  
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- We bezorgen alle bewoners daar een brief waarin we hen vertellen dat het seizoen bijna 
ten einde loopt en vragen een ieder om de aankomende tijd hun prachtige buitenverblijf 
klaar te maken voor de winter aangezien permanente bewoning niet is toegestaan. 
Vervolgens geven wij aan dat de gemeente Tynaarlo hen volgend jaar weer hoopt te 
kunnen begroeten als het nieuwe seizoen weer begint en zij weer een fijne nieuwe zomer 
in onze prachtige groene gemeente kunnen doorbrengen. 

- Daarmee geven we een duidelijk en vriendelijk signaal af, dat hopelijk enkelen ervan 
weerhoudt om er permanente huurders er in te zetten. Later kan altijd worden 
aangegeven dat we alle recreanten in heel de gemeente per brief dit hebben laten weten. 
Wij stellen dan ook voor dit bij alle campings in Tynaarlo te doen. 

7. Verder zouden we willen weten hoeveel campings in het programma Vitale parken 
meedraaien in Tynaarlo. 

 
We hopen met bovenstaande weer een en ander te hebben bijgedragen aan duidelijk beleid en een 
gemeente die luistert naar haar inwoners, 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Fractie van Leefbaar Tynaarlo 
 
Namens deze, 
 
Casper Kloos, fractievoorzitter. 
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