THUIS IN TYNAARLO

De krant voor iedereen die graag in deze gemeente woont en dan wil blijven doen!

Wanneer worden er sociale huurwoningen gebouwd? Wanneer komt er een visie
en plan voor de centra van de dorpskernen? Welke langetermijnvisie is er voor
cultuur? Op welke manier werken we eigenlijk samen in Tynaarlo?
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Waar kunnen wij naar toe?

Het Sociaal Domein

9

Veel mensen zijn niet zo bezig met de lokale politiek en stemmen niet óf op de partij waar
ze landelijk op stemmen. Jammer, want de lokale politiek doet er toe. Het gaat namelijk
over jou. We zijn niet gehouden aan programma’s van landelijke partijen. In Den Haag
wordt iets bedacht voor 17 miljoen mensen. In Tynaarlo maken we keuzes voor ruim
30.000 mensen. Juist daarin maakt Tynaarlo Nu als lokale partij het verschil. We staan
dichtbij de mensen.

Lees alles over wie we zijn, wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen.
De politiek in Tynaarlo is wat ons betreft: van, voor en mét jou!
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‘‘Hier voel ik mij thuis’’

GEMEENTERAAD SVERKIEZING
GEMEENTE TYNAARLO

14,15,16
MAART

21

Vergrijzing in Tynaarlo

LIJST 10
WWW.TYNAARLO.NU
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Thuis in Tynaarlo is een initiatief van Lijst 10, Tynaarlo Nu
Tynaarlo Nu is een nieuwe partij. Nieuwe mensen, een nieuw programma, maar vooral: een
nieuwe aanpak. De komende verkiezingen doen
we mee als lijst 10. Je zult onze naam dus niet
om het stembiljet zien, behalve Lijst 10.

missie: samen zorgen dat alles zo goed mogelijk
geregeld is voor en met de inwoners van de gemeente Tynaarlo.

De lokale overheid
moet er zijn voor haar
inwoners.

Helaas is die missie nog niet zo helder in de gemeente Tynaarlo. Er is te weinig daadkracht, een
gebrek aan visie en geen overzicht. Kortgezegd:
een onvoldoende. De gemeente Tynaarlo verdient een 10. Lijst 10.

De raad, het college
en de ambtenaren
hebben maar één

We willen met deze krant laten zien waar Lijst 10,
Tynaarlo Nu voor staat. We hopen dat je het leuk
vindt om kennis te maken met onze bevlogenheid

Bezoek aan Van der Valk Hoogkerk
Hoogkerk? Dat is toch geen Gemeente Tynaarlo.
Klopt. Toch staat hotel van der Valk Hoogkerk
op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo.
Op het bedrijventerrein van Ter Borch opende
de hotelketen in 2017 een compleet nieuw hotel. Herman van der Poel en Richard Aeilkema
spraken met Stijn Langebeek, General Manager
en zoon van de eigenaar. De familie weet wat ondernemen is en heeft ook locaties in Drachten
en Texel.

en ons enthousiasme en dat je 14, 15 of 16 maart
jouw stem geeft aan lijst 10.
Veel leesplezier!
Richard Aeilkema,
lijsttrekker Lijst 10, Tynaarlo Nu
Ps. Óf je nu wel of niet op ons stemt bij de komende
verkiezingen, laat in ieder geval je stem horen.

Uit ons
programma:

“Zoals bij alle bezoeken zijn we vooral benieuwd naar hoe mensen de gemeente TyStimuleer de lokale economie
naarlo ervaren en wat zij nodig hebben”, alTYNAARLO NU staat voor het stimudus van der Poel. Langebeek: “Mijn eerste
leren van de lokale economie daar
gevoel was dat men meerdere petten op
waar het kan door te kijken naar de
heeft en er meerdere belangen zijn binnen
mogelijkheden in plaats van de
de gemeente. Een duidelijke visie ontbreekt.
onmogelijkheden.
Voorbeeld is de ontwikkeling van de braakliggende gronden naast Van der Valk. Welke
kant wil men op en welke bedrijven moeten er
komen? Wonen, werken of enterLokaal uitgeven
tainment? Het wisselt steeds. Van
Besteed het budget aan
der Valk wilde daar wel een casino
zaken die inwoners zinvol vinden
ontwikkelen samen met een andeof zaken waar onze inwoners baat bij
re potentiële huurder, maar volhebben. Geef het geld bovendien waar
gens de gemeente waren hiervoor
mogelijk uit binnen onze gemeentegrengeen mogelijkheden. Maanden lazen. Zonnepanelen kopen we dus bij de
ter wordt er dan wel een casino in
concurrerende ondernemer in TynaarZuidlaren geopend. Waarom daar
lo en niet ergens in Eindhoven of
wel?”. Stijn zou graag zien dat er
Maastricht.
meer betrouwbaarheid komt en
de gemeente een meer adviserenBedrijven
de en of sturende rol neemt.
terreinen
Breng de [on]mogelijkOp vrijwel alle vragen zegt de geheden van de bedrijvenmeente, werk maar een plan uit.
terreinen in beeld en
Als er door de ondernemer veel
maak
een plan voor de
tijd en geld geïnvesteerd is in deze
toekomst.
plannen blijven die plannen liggen
bij de gemeente en gebeurt er
niets mee of worden afgewezen.
De ondernemers verwachten een
gesprekspartner te vinden bij de
gemeente en willen samen werken aan een beter ondernemersklimaat in de gemeente.

Stijn Langebeek (links) en Herman van der Poel

W

erk voor ondernemers

Voor veel werk en onderhoud in de gemeente worden externe partijen ingehuurd van buiten de gemeente Tynaarlo. Waarom wordt het werk niet
aangeboden of verdeeld onder ondernemers in de gemeente zelf?

Ondernemer in de gemeente Tynaarlo

Makkelijk
ondernemen
Verleid ondernemers zich in onze
gemeente te vestigen door eenvoudigere en snellere procedures. Denk
mee met ondernemers over hun plannen
en maak het ondernemen makkelijker.
Denk mee in beschikbare ruimte voor
detailhandel en zorg voor een mix van
kleinschalig aanbod van winkels in
de verschillende centra.

Ons volledige programma lezen?
Ga naar www.tynaarlo.nu/programma
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Waar kunnen wij naar toe?
We zitten met elkaar in de grootste wooncrisis sinds de het midden van de vorige
eeuw. Tynaarlo Nu wil de komende jaren
een grote slag maken om de woonvoorraad te vergroten. Behalve dat we graag
uitleggen waar wij voor staan leek het
ons een goed idee om de inwoners van
deze gemeente eens kennis te laten maken met woningzoekers. Zij ervaren aan
de lijve hoe de huidige situatie mensen
klem zet.

goeroe-wonen te realiseren met onze
zoon, maar die blijft liever in de stad
Groningen wonen”, aldus Fred.
“Het liefst blijven we in Eelde-Paterswolde wonen. We voelen ons hier al
zoveel jaren helemaal thuis. De centrale vraag is: waar kunnen we terecht?
Op het terrein van de voormalige Bladergroenschool komt een Hof van Paterswolde met circa 30 woningen voor
ouderen, maar behalve dat er heel veel
interesse is, duurt het allemaal zo vreselijk lang voordat er iets klaar is. Zuidlaren zou eventueel ook nog een optie
zijn, maar ook daar is nauwelijks aanbod”.

Maak kennis met Fred & Titie. Respectievelijk 83 en 77 jaar jong en al bijna 40 jaar
woonachtig in Paterswolde. Gezellig vitale senioren die genieten van het leven en
de deur van hun 2 ondereenkap woning
graag open deden voor Tynaarlo Nu. Met
een kop thee en gevulde koek.

Fred en Titie hebben hun huis wel laten
taxeren. “De verkoop zou ons een mooi
bedrag opleveren en we krijgen met
regelmaat briefjes in de bus van jonge
mensen die het graag willen kopen. We
kijken regelmatig op Funda en Wooncompas. Maar ja, waar gaan we dan
naar toe…?”

“We zouden graag appartement willen”,
zegt Titie. “Ik niet”, vult Fred aan. “Liever gelijkvloerse woning”. Of het nu een
appartement moet worden of een gelijkvloerse woning op de beganegrond: verhuizen naar een woning die past bij hun
huidige levensfase is waar Fred en Titie
het helemaal over eens zijn. “Deze woning
heeft vijf slaapkamers en veel grond. Dat
houden we zelf al niet meer bij. We hebben al gedacht om in onze achtertuin een
huisje te bouwen en dan een soort kan-

Woningnood treft ook jonge mensen:
lees het verhaal van Daphne op pagina
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Uit ons programma:
Meer en anders wonen
TYNAARLO NU staat voor meer [sociale] huurwoningen, koopwoningen en alternatieve woonvormen, zoals een Knarrenhof of Tiny Houses.
Voor jong tot oud moet er een woning zijn die
past bij hun situatie.
Vraag & aanbod
We willen meer woonaanbod in de koop- en
[sociale] huursector realiseren, afgestemd op
behoefte en draagkracht en verdeeld over de
verschillende kernen. In de gemeente Tynaarlo
staan 3186 mensen ingeschreven als woningzoekend.
Onze ideeën?
Bouw 40% sociale huurwoningen, 40% midden segment en 20 % hoger segment. Bouw
in Vries Zuid circa 550 woningen. In Zuidlaren
circa 250 woningen op het PBH terrein. Onderzoek in Yde de mogelijkheid om de Schoolstraat
door te trekken en bouw in overleg circa 30
woningen. Onderzoek de mogelijkheden voor
bouw in Eelde vanaf de Hoppenkampsweg tot
en met het evenemententerrein en het terrein
naast Vakgarage Polling een woonwijk met circa 450 woningen. Onderzoek de mogelijkheden
en wenselijkheid om op locaties van [voormalige] kwekerijen te bouwen.
We willen plannen maken samen met woning-

bouwverenigingen, de provincie, ontwikkelaars,
inwoners en indien mogelijk met omringende
gemeenten, om woningen te gaan bouwen.
Denk dan ook aan 1 en/of 2 persoonshuishoudens en starterswoningen. Naast de diverse
inbreilocaties mag dat natuurlijk ook op andere
plekken als de hierboven genoemde mogelijkheden.
Inbreien
Naast bovengenoemde ideeën en locaties willen we graag dat alle locaties waar inbreiding
kan plaatsvinden ook ontwikkelt worden. Daar
waar het kan voor woningbouw.
Procedures
We willen eenvoudige procedures voor woningbouw. Recente onderzoeken laten zien dat
de ontwikkeling van woningbouw vooral stagneert op lokaal niveau. Daarom willen we eenvoudige procedures die zo snel als de wet het
toelaat worden doorlopen en niet door lokale
regelgeving worden vertraagd.
Voorrang
Inwoners van de gemeente Tynaarlo die woningzoekend zijn en/of staan ingeschreven bij Thuiskompas voor een woning in de gemeente Tynaarlo krijgen voorrang bij beschikbare woningen.

Alternatieve woonwensen
We willen ruimere kaders voor woningbouw en
alternatieve woonwensen. We willen dat duurzaamheid, beeldkwaliteit en sociale leefbaarheid voorop staan. Bebouwbare oppervlakte
en afstand tussen bebouwing moet worden
gerelateerd aan de verkoopprijs en de grootte
van de kavel. We willen meer ruimte voor andere woonwensen voor één of twee persoonshuishoudens. Denk aan een Knarrenhof of Tiny
Houses. We houden hierbij rekening met de
specifieke doelstellingen van elk van de woonvormen. Bijvoorbeeld qua ligging, noodzakelijke
voorzieningen en omvang.
Verduurzaming
Het woonaanbod moet verduurzaamd worden. Er moet ﬂexibel gebouwd worden met
uitbreidings- en opdeelmogelijkheden. Omdat
het huidige gasnet in de toekomst mogelijk hergebruikt kan worden voor alternatieven voor
gas moeten we de mogelijkheid onderzoeken
of woningen wel worden voorzien van een gasaansluiting.
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Uit ons
programma:
Vernieuwing lokale politiek
We gaan voor een gemeente die denkt
in oplossingen.

Deelraden
Onderzoek de mogelijkheden
Niet ‘ja maar’, wel: ‘ja en’. Niet
van het werken met een drietal
langer uitstellen, maar open,
deelraden,
zoals je die ook in Amstertransparant, samen en met
dam en Rotterdam hebt. Die deelraden
daadkracht.
behandelen de typische lokale zaken,
zoals de locaties van supermarkten
(Zuidlaren) en de reconstructie van de
Transparant
Hoofdweg (Eelde). In Vries en Eelde
TYNAARLO NU wil dat
kun je denken aan de upgrading
voor inwoners duidelijk is
van het centrum.
waar het geld vandaan komt
en waaraan het wordt uitgegeven, bijvoorbeeld door de een
begroting op hoofdlijnen
te presenteren aan de
inwoners.

Laagdrempelig
We willen een gemeente
die laagdrempelig, oplossingsgericht en toegankelijk is. Geen
ellenlange verslagen in onleesbare
vaktaal, maar gewoon heldere en
begrijpelijke informatie en we
praten niet over jou zonder
mét jou te praten!

Samenwerking
We gaan meer en beter
samenwerken. Geen verlammende partijpolitiek maar vanuit
de aanwezige kennis en expertise
samen aan de slag. We betrekken de
inwoners in een eerder stadium en
stoppen met het presenteren
Daadkracht
van volledig uitgewerkte
We willen van ‘ja, maar’
plannen.
naar’ ja, en’. Het is klaar met
uitstellen en doorschuiven. Dossiers
moeten worden aangepakt en afgerond.
In de raad moet het accent veel meer
Denken in
liggen op goede oplossingen voor de
oplossingen
inwoners dan partijpolitiek. Om dat te
Te vaak blijft de huidige porealiseren moeten we elkaar weer
litiek hangen in discussies over
in de ogen kijken en zinvolle
wat er niet kan en wat de belemgesprekken voeren.
meringen zijn. We willen dat er

G

gedacht wordt vanuit het principe: wat kan hier wel?

escheiden

Mijn partner en ik gingen scheiden. Een moeilijk proces voor onszelf maar
vooral ook onze kinderen. We leefden afwisselend in onze nog gezamenlijke woning en logeerden om de beurt bij vrienden in afwachting van een
permanente oplossing. Die kwam er niet en er is nog steeds geen zicht op
een passende woning. Er is geen urgentiemogelijkheid meer voor inwoners
die gaan scheiden en er zijn te weinig passende woningen.

Inwoner gemeente Tynaarlo
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Van eindjes aan elkaar moeten
knopen naar einde rode draad
Om te weten waar je heen wilt, moet je weten waar je vandaan komt. Ik kom uit een arbeidersgezin waarin mijn vader politiek geïnteresseerd was. Mijn vader vond dat niemand
zijn stem verloren mocht laten gaan en dat je
het op moest nemen voor de minderbedeelden in de maatschappij. Hij had samen met
mijn moeder ook de drive om zichzelf en zijn
gezin een beter bestaan te geven. Hij begon
voor zichzelf als glaszetter. Al snel had hij
personeel en kreeg hij grote klussen. Mijn vader was een vakman, gedeeltelijk autodidact.
Het bedrijf liep goed totdat hij helaas in zee
ging met iemand die niet zulke goede bedoelingen had. Er werd een factuur van een halve
ton niet betaald en mijn vader kon zijn verplichtingen aan leveranciers niet meer nakomen. Rechtszaken volgden, een handschriftdeskundige werd ingehuurd. Het mocht
allemaal niet baten. Het faillissement werd
uitgesproken. Gelijk hebben en gelijk krijgen
zijn, ook in dit geval, niet hetzelfde. Het bedrijf
mocht een doorstart maken, want het was
gezond. Dat gold echter niet voor mijn vaders rug. Hij bleek op zijn 37e artrose te hebben en hij werd afgekeurd. Het faillissement
werd een echt faillissement met alle ellende
die je maar kunt bedenken. De auto werd in
beslaggenomen, de belastingaanslag werd
verdubbeld, want zo gaat dat in Nederland.
De deurwaarders kwamen en het gevoel van
machteloosheid nam toe. De situatie werd
nog slechter toen mijn vader weer lichamelijk
goedgekeurd werd. Hij had immers nog een
hoofd en handen. We kwamen in de bijstand.
Een gigantische inkomensval. Een constant
gevoel van controle. Spaarrekeningen van de
kinderen werden gecontroleerd, maandelijks
briefjes in moeten leveren op het gemeentehuis. Het leverde veel spanning en stress
op. Op mijn 10/11e zat ik al bij de huisarts om
gekraakt te worden. Er zat veel spanning in
mijn lijf.
Om te voorkomen dat mijn ouders na mijn
18e gekort zouden worden, ben ik op kamers
gegaan. Een van de dingen waar gezinnen in
de bijstand tegen aanlopen: ouders die de dag
vrezen dat hun kind 18 wordt. Natuurlijk was
het leuk om in een studentenhuis te wonen,
maar daar moet je als kind dan ook aan toe
zijn. Het heeft mij in ieder geval gevormd. Ik
ben niet heel succesvol geweest in het afronden van een studie. Pas later lukte het me om
een branchegerichte HBO af te ronden. Ik heb
van mijn bijbaan tijdens mijn studententijd
mijn baan gemaakt.
Mijn interesse voor politiek was thuis al aangewakkerd en ik vind het heel interessant om
te kijken waarom het mensen niet lukt om uit

hun situatie te komen. Oordelen is heel makkelijk, veroordelen ook. Ik vind het boek ‘Het
Pauperparadijs’ over de Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen daar een mooi voorbeeld van. Suzanna Jansen neemt haar eigen
familie onder de loep en ziet de rode draad
(het gebrek aan zelfredzaamheid) door de generaties in haar familie heen lopen. En door
dat te onderzoeken weet zij die rode draad
te doorbreken en gaat studeren. Mijn rode
draad was er een van angst voor instanties,
niet weten wanneer je in je recht staat, voor
jezelf opkomen en je eigen capaciteiten niet
kunnen zien.
Als je dat wel leert zien, kun je wat veranderen. Soms heb je daar hulp bij nodig. Die
hulp moet dan wel voorhanden zijn. Daar wil
ik me voor inzetten binnen de gemeente. Mijn
ouders hebben altijd hun best gedaan om
manieren te vinden zodat we aan zoveel mogelijk dingen mee konden doen, een verjaardag konden vieren. Maar hoe dan ook loop je
tegen grenzen aan. Er is een verschil tussen
het niet kunnen faciliteren en niet willen faciliteren. Het zijn gedwongen keuzes. De situatie van uitkeringsgerechtigden is de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Mensen
moeten noodgedwongen naar de voedselbank, huisvesting laat vaak te wensen over,
verjaardagscadeautjes komen van een stichting of zijn tweedehands. En met een tweedehands cadeau is niks mis, maar het gaat
wel om keuzevrijheid. Moeten kiezen tussen
het kopen van een nieuwe broek voor je ene
kind of een verjaardagscadeau voor je andere
kind is verschrikkelijk. De kloof wordt alleen
maar groter als het verwerven van kapitaal
belangrijker is dan mensen. Er moeten snel
goede, betaalbare huizen worden gebouwd
en mensen moeten weten bij welke instanties
ze aan kunnen kloppen. Als je je niet gehoord
voelt en je niet vertegenwoordigd voelt dan
snap ik wel dat je niet gaat stemmen of gaat
stemmen op een populistische partij. Voor
deze mensen is de democratie ver weg. Ze
voelen zich al jaren in de steek gelaten door
de overheid. En juist daardoor ontstaan er in
mijn optiek problemen en bijvoorbeeld druk
op het budget van de WMO. Ik voel het als
mijn taak om die democratie lokaal weer
dichterbij te halen, zodat deze mensen weten
dat er niet over hen gepraat wordt maar met
hen.
Laat je stem dus horen! Een rood vakje in
plaats van een rode draad.
Wilma Stuiver
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Ondernemen in Tynaarlo
Ondernemer Herman van der Poel is 15 jaar geleden samen met zijn vrouw Jacqueline en twee dochters in
Eelde-Paterswolde neergestreken, om te starten als directeur van het familiehotel in Paterswolde. “Een
prachtig hotel in een mooie gemeente en daar begon mijn band met de gemeente Tynaarlo. En in die jaren heb
ik samengewerkt met veel ondernemers, maar ook verenigingen in de hele gemeente.
Herman is opgegroeid in Drenthe, Westerbork. “Westerbork is een mooi voorbeeld hoe ondernemers daar
actief bezig zijn met de speerpunten die ik hieronder beschrijf. Maar ondernemen is niet alleen zakelijk bezig
zijn, ondernemen is ook in de buurt een BBQ organiseren of in de organisatie zitten van een lokaal evenement. Of een initiatief starten om de natuur schoner te maken”.
“Waarom in me aangetrokken voel tot de lokale politiek en waarom wil ik
mij inzetten voor onze gemeente? Ik ben niet alleen een bevlogen ondernemer, maar ook een bevlogen inwoner van de gemeente Tynaarlo en ik
wil graag bijdragen aan een leefbare gemeente. Ik ben volop actief in Eelde – Paterswolde en liefhebber van sport en de natuur onze dorpen. Wat
veranderen? Luisteren… en niet zomaar wat roepen”. Waarom TYNAARLO
NU? “Omdat het tijd is voor vernieuwing in de politiek in Tynaarlo. Duidelijk
en helder communiceren, er niet omheen draaien en vooral tussen de inwoners en ondernemers in staan. We denken in oplossingen voor een mooiere
gemeente met oog voor een ieder die daar woont, werkt of recreëert! Ik
praat veel met ondernemers, cultuur en verenigingen in onze gemeente en
merk dat men verandering wil, maar vooral dat de gemeente meedenkt en
adviseert. In alle dorpen zit nog veel potentieel voor ideeën en vernieuwing
op alle vlakken die we in ons programma hebben staan. Maar het enthousiasme wordt vaak getemperd doordat men geen gehoor en medewerking
krijgt, en dat mag niet”.
Het Centrum als hart van onze dorpen
“Geen saaie levenloze dorpskernen zonder sfeer maar kernen waar alle
inwoners eenvoudig kunnen parkeren om te winkelen, te eten, te verblijven en elkaar te ontmoeten in combinatie met een goed cultureel
aanbod. Mooi voorbeeld is Zuidlaren. Het creëren van Ontmoetingsplekken, voorzieningen en cultuur voor jong en oud.
De dorpskernen moeten de huiskamers worden van onze dorpen
om te winkelen, eten en verblijven. Wanneer we dit weten te bereiken zal dit ook weer ondernemers naar de doppen trekken”.
Kunst en Cultuur
“We gaan ons inzetten voor kunst en cultuur en het behoud van het
verenigingsleven in onze gemeente. Dat betekent voldoende faciliteiten en accommodaties en geen ingewikkelde procedures voor
festiviteiten. Neem de Zuidlaarder markt of het Koepeltjes Festival, prachtige evenementen die voor zowel inwoners als mensen
van buitenaf aantrekkelijk zijn en dus goed voor de economie. Ik
ben zelf voorzitter geweest van het Koepeltjes festival, dus weet
hoeveel effect dit heeft op lokale ondernemers maar ook zeker
op onze inwoners, we kijken er allemaal weer naar uit en houden onze agenda’s vrij”.
Sport
“Sport is belangrijk voor jong en oud en verbindt vele inwoners van onze gemeente uit de verschillen dorpen. Als
mede organisator van het Yspeert open bij TV de Marsch
zien we jaarlijks vele honderden deelnemers vooral uit
onze eigen gemeente. Daarom is het van groot belang
dat we de sportvoorzieningen in onze gemeente op peil
houden”.
Natuur en recreatie
“Iedere morgen loop ik via de Vosbergen, richting de
molen en weer terug via het sterrenbos. Het behoud
van deze plekken is van wezenlijk belang. Hoe houden
we dit netjes en beschermen we deze mooie plekken in
onze gemeente? Onze hele gemeente is uniek en ik pak
regelmatig de fiets of auto en neem onze Doodle mee
naar Zuidlaren, Yde of Tynaarlo. Maar hoe kunnen we meer

mensen laten genieten van deze plekken? Recreatie is mijn vakgebied en we
kunnen hier meer uithalen, zonder dat we onze eigen leefgenot in gevaar
brengen. Ik praat hier regelmatig over met ondernemers en cultuurorganisaties en er zijn mooie ideeën over”.
“Zoals ik zelf heb ervaren moet je af en toe afwijken van de gebaande paden om succesvol te zijn en zo zie ik dat ook in de lokale politiek. Ik hoop
dat de inwoners ons dat vertrouwen geven en dan zullen we deze belofte
waarmaken. Wellicht moeten inwoners even wennen, maar oprechtheid en
eerlijkheid staan bij mij hoog in het vaandel en daar mag je me ook op aan
spreken wanneer je vindt dat het anders moet”.
Dit was het voor Nu, maar voor de komende jaren Tynaarlo.Nu
Herman van der Poel
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‘Niet lullen maar poetsen’
Frank van Driel is sinds 2010 actief als ondernemer in de gemeente
Tynaarlo, eerst als ZZP-er, later als mede-eigenaar van zijn huidige
bedrijf Knap-IT in Paterswolde. Sinds enige tijd is Frank actief bij
Tynaarlo Nu. “Je inzetten voor een politiek partij én burgers en
organisaties in Tynaarlo is bijna niet anders dan ondernemen”,
vertelt Frank. “Als ondernemer ben je bovengemiddeld risicodragend. Je moet zelf zorgen voor brood op de plank en in
mijn geval dat van werknemers. Alleen wanneer je jezelf
op een nette manier profileert met respect voor klanten
en je werk waarmaakt, dan krijg je hier vertrouwen voor
terug. Dit wil ik ook bereiken bij Tynaarlo Nu.”
Frank komt uit een gezin waar het credo luidt: niet lullen, maar
poetsen. “Het is een beetje een platte uitdrukking, maar ik hoop
dat we deze slogan erin krijgen in het gemeentelijk apparaat.” Als
bestuurslid van ondernemersvereniging EPZakelijk heeft Frank regelmatig in overleggen gezeten met de toenmalige VVD-wethouder
Hofstra en andere ondernemersverenigingen. “Meepraten is nooit
een ding geweest in de gemeente Tynaarlo, maar het moment dat
inwoners, bedrijven en organisaties worden betrokken is vaak ongelukkig, doelend op bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden aan de
Hoofdweg Eelde, de totstandkoming van de supermarkt in Ter Borch
en de invulling van het Prins Bernhardhoeve terrein in Zuidlaren.
Daarnaast lijkt meepraten op het eerste gezicht mooi, maar het is resultaat ervan is verre van effectief, vindt Frank. “Ik heb het idee dat de
Gemeente Tynaarlo velen laat denken dat ze kunnen meedenken, maar
uiteindelijk weinig tot niets doen met de input van belanghebbenden. Het
wordt tijd dat moeilijke dossiers worden aangepakt. Het is onrealistisch
om te denken dat we het iedereen naar het zin kunnen maken, dat lukt
met mijn bedrijf ook niet. Dit betekent dat je een gesprek aan kan gaan met
tegenstanders van een ontwikkeling en samen bedenkt wat wel kan, zodat er
een breed gedragen visie ontstaat en de weerstand bij tegenstanders minder is.
Bovendien willen wij met TYNAARLO NU ook niet altijd gelijk krijgen. We willen
geen partijpolitiek prediken. Heeft een ander partij een goed idee, omarm dit en
zorg dat het geregeld wordt.
Ondernemen is kansen pakken. Dit kan goed worden vertaald naar lokale politiek, denkt Tynaarlo Nu. Ik zie dat de gemeente Tynaarlo het lastig vindt om
burgerinitiatieven te omarmen, denk bijvoorbeeld aan de diverse Knarrenhoven
of Tiny Houses. Daarentegen schoten actiegroepen de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond, bijvoorbeeld Stop Tynaarlo of Stichting Hoofdweg Eelde.
“Dit zegt naar mijn idee voldoende”, aldus Frank. “Het is niet voor niets dat de
Gemeente Tynaarlo een onvoldoende kreeg in een recent onderzoek van RTV
Drenthe. Ik hoop van harte dat ik met TYNAARLO NU dit cijfer kan opkrikken, te
beginnen met betere communicatie vanuit het gemeentehuis. Het is ongehoord
dat iemand maanden moet wachten op een antwoord op een brief, terwijl dit
zeker ook binnen enkele weken kan. Dit soort geluiden hoor je te regelmatig,
helaas. Binnen mijn onderneming heb ik vanaf de eerste dag tegen het team
gezegd: zorg dat je altijd communiceert richting klanten, of je zaken nu goed of
fout doet, zelfs als je nog niets hebt uitgevoerd. Hier kan de Gemeente Tynaarlo wat mij betreft iets van leren. Hoe moeilijk is het om een e-mail te beantwoorden of een verwachting uit te spreken naar de inzender? Een betere, meer
transparante manier van communiceren zou een heleboel zorgen en frustratie
bij inwoners, bedrijven en organisaties wegnemen.
Frank heeft zin om zich in te zetten voor de gemeenschap en specifiek ondernemers. Al lang volgt hij de lokale politiek vanaf de zijlijn. Wat hem betreft blaast
Tynaarlo Nu een frisse wind door onze gemeente, waardoor we samen op een
positieve manier gaan werken aan jouw toekomst, jouw heden.
Frank van Driel

8

KIES LIJST 10

Eelde Paterswolde Zakelijk over de
Gemeenteraadsverkiezingen Tynaarlo 2022-2026
Tynaarlo Nu ging in gesprek met twee
vertegenwoordigers van EPZakelijk. De
heren Erwin Schlepers [Albert Heijn] en
Dries Pepping [Jumbo]. De twee ondernemers uit Eelde Paterswolde stonden
ons te woord en deelden namens de ondernemers in het tweelingdorp hun visie
op ondernemen. Deze visie is al eerder
gedeeld in een brief aan de huidige gemeenteraad.
Erwin Schlepers: “Een lokale aanpak van
de uitdagingen waar de winkels voor
staan, is meer dan ooit noodzakelijk. Corona heeft veel impact op winkels gehad
en daarmee ook op de winkelkernen. Dat
vraagt juist op lokaal niveau volop om
aandacht”.
Leefbaarheid onder druk
“De leefbaarheid in dorpen en steden
staat onder druk. Winkels dreigen massaal te verdwijnen en daarmee gaan ook
banen verloren, is de lokale economie in
gevaar en verliezen dorpen hun kloppende hart. De aanwezigheid van winkels is
tegelijkertijd al jaren sterk aan het veranderen door onder meer de forse groei
van online winkelen, het verschuiven van
consumentenuitgaven, vergrijzing en
bewuster consumeren”, aldus Pepping.

Schlepers vult aan: “Ondernemers hebben te maken met deze nieuwe werkelijkheid en moeten meer dan ooit inspelen
op de veranderende wensen van consumenten. In de afgelopen periode zijn er
voor ondernemers in onze kernen teveel
ontwikkelingen geweest die toekomstige
leefbaarheid onder druk hebben gezet of
gaan zetten. Er is geen duidelijke visie op
het centrumgebied van Eelde waardoor
plannen sneuvelen of in de wacht staan”.
“Zonder aandacht en een actiegerichte
aanpak zal de leegstand toenemen en
dreigt het aanbod van winkels, horeca,
cultuur en evenementen te verschralen.
Concentratie van winkels in of rondom
deze kernen zal nodig zijn om toekomstbestendig te worden. In het tussengelegen lint zullen winkels zich moeten specialiseren, maar zullen meeprofiteren van
de trekkracht (ook uit het buitengebied)
van deze twee kernen”.
Volgens de heren worden de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart
2022 bepalend voor de toekomst. Winkels in Eelde en Paterswolde zijn cruciaal
voor de inwoners van deze dorpen.

Uit ons programma:
Centrum als hart van de samenleving
Geen saaie levenloze centra zonder sfeer maar dorpskernen waar alle inwoners eenvoudig kunnen parkeren om
te winkelen, te eten, te verblijven en elkaar te ontmoeten
in combinatie met een goed cultureel aanbod.
Actie
We willen actie in samenspraak met de inwoners, eigenaren en ontwikkelaars. We wachten niet langer af maar
ondernemen actie met betrekking tot de centra van Eelde, Zuidlaren en Vries waar de laatste jaren weinig tot
niets bereikt is. Focus op en versterk de eigen identiteit
van elke dorpskern met behoud van het dorpse karakter. Creëer een sociale omgeving met ruimte voor groen
waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten in bibliotheken, dorpshuizen of kleinschalige theaters en podia en
zorg voor toegankelijkheid voor al onze inwoners.
Zuidlaren
Wettelijk ontkomen we niet aan een gelijk speelveld voor
de supermarkten dus worden de supermarkten zo snel
mogelijk definitief gevestigd op het Prins Bernard terrein
zodat inmiddels elders boodschappen doende inwoners
teruggehaald kunnen worden. Naast de ontwikkeling van
het Prins Bernard terrein starten we gesprekken met
ondernemers, gebruikers en inwoners over andere mogelijkheden waarmee het winkellint in Zuidlaren in stand
gehouden en versterkt kan worden.
Eelde
We willen dat de gemeente Tynaarlo regie voert op een
overleg tussen de betrokken eigenaren, gebruikers en
bewoners. Geef Eelde haar centrum terug door de open
plekken te ontwikkelen in samenspraak met de eigenaren
met daarbij voorzieningen op de begane grond. Onderzoek bijvoorbeeld of de Hoofdweg vanaf de Kosterijweg
tot Westerhorn af te sluiten is voor verkeer [alleen bevoorrading voor 10 u] en zorg voor een gevarieerd aanbod van shopping, horeca en leefruimte voor jong en oud.

C

Zuidlaardermarkt

entrum Zuidlaren

Het centrum in Zuidlaren zorgt voor veel hoofdbrekens bij de bewoners. De hoge afstap van de parkeerstroken langs de doorgaande weg zorgen voor gevaarlijke situaties voor mensen die slecht ter
been zijn. Het voetpad bij de Jumbo is slecht. Als je er met een karretje overheen gaat rammel je alle kanten op. Sowieso is het parkeren
in het centrum een drama. De Prins Bernardlocatie blijft maar doorsudderen. Er gebeurt niks.
Inwoner van Zuidlaren

Vries
We willen dat de gemeente Tynaarlo regie voert op een
overleg met betrokken eigenaren, gebruikers en inwoners over hoe de toekomst van het centrum van Vries
er uit zou moeten zien. Het dorpshart is nagenoeg verdwenen. We willen onderzoeken of de Brink en het gebied
eromheen zo kan worden ingericht dat de inwoners van
Vries weer een kloppend hart als centrum hebben door
bijvoorbeeld de brandweerkazerne te verplaatsen buiten
het centrum en dit gebied te betrekken bij de Brink als
woonkamer voor de inwoners van Vries.
Laat het bruisen
Bouw niet alles vol en laat het bruisen. We willen ontmoetingsplekken voor jeugd en ouderen. Daarnaast
willen we meer groen realiseren in de centra en lokale
kunstenaars de kans geven om kunst toe te voegen die
sfeerversterkend is.
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Het Sociaal Domein
Sinds ruim zeven jaren werk ik met mijn bedrijf
DynaMIEK! met veel plezier binnen het Sociaal
Domein. Met het Sociaal Domein bedoelen we
alles wat we vanuit de gemeente doen op het
gebied van werk, inkomen, welzijn, meedoen,
opvoeden en opgroeien. Ik heb al voor veel verschillende gemeenten in het noorden van Nederland mogen werken. Elke gemeente heeft
natuurlijk zijn eigen kenmerken en cultuur, maar
leren en ontwikkelen met elkaar en het zoeken
naar een goede samenwerking is vaak de basis
van succes.
Ik werk meestal op het snijvlak van de beleidsterreinen jeugdzorg en onderwijs. Mijn jarenlange
ervaring voor de klas en als onderwijsadviseur
komt hierbij goed van pas. Samen met mijn (tijdelijke) collega’s ben ik altijd op zoek naar adequate
en goede manieren om alles voor inwoners zo
soepel en plezierig mogelijk te laten verlopen,
want dat is waar de gemeente voor moet gaan
in mijn ogen.
Lokaal, betekent letterlijk en figuurlijk dat we
dichtbij de levens van mensen staan. In de afgelopen jaren heb ik gezien dat het voor onze kinderen erg belangrijk is dat we als gemeente en
alle betrokken partijen écht samen om het kind
staan. Daarom is het van groot belang dat scholen, zorgorganisaties en de gemeente hun krachten bundelen en een duidelijk een gezamenlijke
visie ontwikkelen voor zorg en onderwijs voor
alle kinderen, jongeren en hun ouders in onze gemeente.
We zien gelukkig steeds meer de ontwikkeling
richting inzet op preventie binnen het Sociaal
Domein. Aan de voorkant zaken voorkomen, in
plaats van wachten tot het misgaat. Hier is vaak
een andere manier van denken, werken, maar
ook lef voor nodig. Het is hierbij belangrijk om de
balans te vinden tussen de kracht van mensen
zelf en ondersteuning op maat daar waar het nodig is.

preventie direct inzichtelijk te maken.
Daarnaast is het meestal een kwestie van de lange adem. Vraagt
de situatie van dit moment nu
om een aanpak waarbij we
preventie op een laag pitje
zetten en eerst deze tekorten aanpakken? Of is
preventie misschien juist
wel een van de sleutels
om te sturen op een afname van de tekorten in
het Sociaal Domein?

Het wordt steeds duidelijker dat de (financiele) druk kan afnemen
door problemen voor
te zijn. Preventie in
het Sociaal Domein
lijkt, dit blijkt uit de
literatuur, vooral te
helpen bij de lichtere casussen, met
name als het de inzet van het sociale
netwerk en vrijwilligers
betreft (zie bijvoorbeeld
het onderzoek van Oomkens et al. uit
2019). Daarentegen blijkt steeds meer professionele en dus ook duurdere hulp nodig bij zwaardere casussen. Er zit dus ook een limiet aan wat
van het Sociaal Domein verwacht kan worden.
Het is goed om ons hiervan bewust te zijn.
Het is belangrijk dat we werken aan een brede en
goede sociale basis in onze gemeente. Het gaat
er uiteindelijk om wat we met en voor elkaar willen doen. Vanuit de inwoners van de gemeente
Tynaarlo, de professionele en de vrijwilligersorganisaties en de gemeentelijke organisatie. We
moeten het uiteindelijk sàmen doen!
Annemiek Fransen

De grote uitdaging zijn de structurele tekorten.
Het is vaak lastig om resultaten van de inzet op

S

tatushouders

HOnlangs kwamen er statushouders wonen in onze buurt. Hierover was niemand te voren geïnformeerd. Deze mensen spreken geen Nederlands of Engels.
Communiceren gaat daardoor lastig. De statushouders weten ook niet goed hun
wegen te bewandelen. Dat is jammer want zo duurt het langer dan nodig voordat
mensen echt onderdeel van de samenleving worden. Er mist een aanspreekpunt
voor dit soort situaties binnen de gemeente/woonborg/COA.
Inwoner van Zuidlaren

Uit ons programma:
Hulp voor iedereen
TYNAARLO NU wil niet alleen dat inwoners
geholpen worden als het niet lukt. We willen graag meer aandacht voor preventie, de
mogelijkheid voor inwoners elkaar te ontmoeten, het tegengaan van eenzaamheid
en de mogelijkheid voor mantelzorgers om
ervaringen te delen.
Meer insteek op preventie in samenwerking
met jongerenwerkers. We willen aandacht
voor wat we doen voor generaties die nu
opgroeien. Denk aan autosleutelen, hangplekken, ICT en robotica, lasmiddagen voor
15-16 jarigen, jonge onderzoekers clubs.
Denk ook aan plekken voor jongeren zoals
bijvoorbeeld een keet of iets dergelijks.
Schakel de deelraden en jongerenwerkers
hierbij in.
Dat betekent onder andere:
• Meer aandacht voor preventie
• Activiteiten en plekken voor jongeren
• Behoud en invulling Dorpshuizen in
Zuidlaren, Eelde, Vries.
• Inzetten op begrijpelijke communicatie.
• Samenwerking met andere
gemeenten vasthouden en versterken.
• Inzicht in besteedbare middelen
• Kritischer toezicht op de uitvoering
van PGB-zorg
• De gemeente moet meer controlemogelijkheden hebben ten aanzien van de
aanbieders van deze zorg.
Ons volledige programma lezen? Ga naar
www.tynaarlo.nu/programma
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De ‘nieuwe’ politiek
Jarenlang heb ik mij afzijdig gehouden van de politiek, domweg omdat het
gewoon niet mijn ‘wereldje’ is. Maar als dat wereldje opeens dichtbij komt,
je leven negatief gaat beïnvloeden en je het gevoel krijgt constant gemanipuleerd te worden, begint het bij mij aardig te kriebelen.
Toegegeven: in de mijn studententijd, ruim 50jaar geleden tijdens de woelige ’sixties’’/ begin
‘seventies, stond ik ook wel eens op de barricades en deed mee aan bezettingen van allerlei
faculteiten. Een enkele keer verhief ik mijn stem
tegen overheid en machtsmisbruik, al mengde
ik mij nauwelijks in de politieke discussies. Mijn
bijdrage bestond voornamelijk uit het zingen van
protestsongs en het schrijven van pamfletten.
Het waren roerige jaren, ook daarna, want mensen kunnen het nog zelden eens worden in de
wereld en de mens is blijkbaar nog steeds te
hardleers om te begrijpen dat oorlog en ellende
vrijwel uitsluitend veroorzaakt wordt door verschil in politieke en religieuze opvattingen.
De laatste jaren valt mij echter steeds vaker op
dat wij als burgers meer en meer als kleine kinderen door de politiek behandeld worden. Natuurlijk mag iedereen z’n zegje doen in onze democratie en dat gebeurt dan ook ten overvloede.
Gepraat wordt er genoeg, maar geluisterd wordt
er niet of nauwelijks. Hier in het Noorden hebben
we daar een mooi gezegde voor: “Oren as plakken stoet, mor luustern … ho mor!” Het gevolg is
oeverloos geneuzel in de Den Haag, waar men liever de dagen vult met elkaar onderuit te schoffelen dan constructief te zoeken naar een oplossing
voor een probleem of te komen tot een bredere
kijk op de toekomst. Is dit enkel haantjesgedrag
om stemmen te winnen?
Het woord SAMEN komt nauwelijks meer voor
en onderling respect is ver te zoeken. Het is te
vergelijken met het huidige voetbal in Nederland,
waar men trots het veld op rent met een armband met ‘respect’ er op en daarna zijn best doet
de tegenstander fysiek zo snel mogelijk onderuit
te schoppen en te blesseren.
Het vervelende en angstige is dat deze landelijke houding ook de lokale politiek beïnvloedt. De
voorbeeldfunctie die Den Haag zou moeten hebben is niet (meer) aanwezig. Het feit dat er een
jaar (!) wordt gedaan over een nieuwe formatie,
c.q. het invullen van een kabinet spreekt boekdelen. Gekscherend heb ik het wel eens over een
stumperclub gehad. Zit ik er ver naast?
Blijkbaar is het bestuurlijke bureaucratisch proces op alle terrein heden ten dage belangrijker
dan het daadwerkelijke/uitvoerende. Wat dat betreft heeft de mensheid weinig geleerd in de loop
der jaren. Reeds in de 14e eeuw ontwikkelde de
Franciscaner monnik Willem van Ockham zijn lex
parsimoniae, de wet van de spaarzaamheid, beter bekend als Ockham’s razor (scheermes), die
inhoudt dat men niet het bestaan van iets moet
veronderstellen als onze ervaringen ook op een
andere manier kunnen worden verklaard (Entia

non sunt praeter necessitatem multiplicanda).
Ofwel: “Men moet zaken binnen een hypothese
niet zonder noodzaak verveelvoudigen”.
(Het 'scheermes' symboliseert het wegscheren van alle onnodige ingewikkeldheden om
bij de eenvoudigste oplossing te komen).
Misschien iets voor de ‘hoge heren’ bij alle
logge instanties om nog eens nader te
bestuderen en de traagheid van handelen te verbeteren.
Dat het landelijke politieke systeem
vanwege versnippering, besluiteloosheid, disrespect, onwelwillendheid,
gebrek aan flexibiliteit en visie en in
de huidige wereld te kort schiet moge
duidelijk zijn, maar het komt nu wel
erg dichtbij.
De lokale politiek moet oppassen
niet besmet te raken met het Den
Haag-virus. Laten we er voor zorgen,
zolang we die mogelijkheid hebben,
om nog enige sturing te geven van nabij mét mensen en vóór mensen die hun
eigen gemeente nog koesteren. En laten
we dat vooral doen met mensen die er
hun ziel en zaligheid in stoppen en die niet
gedreven worden door een of ander financieel belang, zich niet laten misleiden, nog
idealen voor ogen hebben en denken in het
belang van de inwoners.
Zelf ben ik als producer/musicus/songwriter en
dirigent tijdens mijn werkzame leven altijd bezig
geweest om met anderen in harmonie te zoeken
naar nieuwe dingen, om samen te komen tot een
mooi en bevredigend eindresultaat. In mijn optiek
moet het dan ook mogelijk zijn in de politiek het
woord ‘harmonie’ te integreren en dissonanten
uit te schakelen. Als we nou gewoon eens samen
dezelfde kant op proberen te kijken, proberen tot
oplossingen te komen, elkaar niet alleen afzeiken, maar ook steunen om tot een gezamenlijk
doel te komen, dan zijn we al een heel eind op
weg.
Zoals het een aantal jaren geleden tijd werd
voor het ‘nieuwe wielrennen’ wordt het in mijn
ogen nu tijd voor de ‘nieuwe politiek’. Ook onze
gemeente is rijp voor een nieuwe aanpak. Het
glazen (gemeente) huis moet weer toegankelijk
worden voor de burger, die daar nu al haast niet
meer durft binnen te treden omdat hij zich er niet
op z’n gemak voelt en bang is tóch niet gehoord
te worden. Een verkleining van de afstand tussen gemeenteraad en burger moet mogelijk zijn.
Daarbij mag eerstgenoemde best wel eens de
hand in eigen boezem steken en de eerste stap
zetten.

Tevens is het van wezenlijk
belang dat we het oude karakter van onze dorpen bewaren. Laten we niet vergeten dat we hier
dankzij al onze inspanningen zijn aangekomen. Ik
zal niet in detail treden, maar dat de gemeente
de laatste jaren grossiert in het verkwanselen
van erfgoed hoef ik niet nog eens te onderstrepen. De tranen lopen me er nog van over de wangen. Vergeet niet dat de historie onze toekomst
bepaalt. Koester dat verleden en doe er iets mee!
De nieuwe politiek schreeuwt om een nieuwe
aanpak en begrijp me goed: ook ik heb niet alle
antwoorden en oplossingen. Ik weet alleen dat
we er samen uit kunnen komen met een positieve instelling, doortastendheid, creativiteit, flexibiliteit en een toekomstgerichte visie met oog
voor het verleden.
En qua politieke kleur: … geen gezeur van links
of rechts, nee gewoon RECHTDEUR! Dat heb ik
gevonden in een groep capabele mensen en zij
heten Tynaarlo Nu, Lijst 10.

Jur Eckhardt
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Entreegebied Ter Borch
en ondernemer John Schokker: “We hebben met
veel partijen gesproken en er is draagvlak voor
een totaal invulling van dit gebied waarbij de supermarkt Ter Borch ook een plaats kan krijgen.
Op dit terrein zijn Van der Valk en Mac Donalds
al enige jaren gevestigd en zal op kortere termijn
ook een zogeheten Leasure Parc verrijzen met
onder andere een bowlingbaan, poolcentrum,
sportschool en speelparadijs. Schokker: “Op
de locatie naast de scholen in Ter Borch
kunnen dan appartementen worden gerealiseerd. Dat heeft minder voeten in
Helderheid toekomst van Airport Eelde
aarde voor wat betreft de verkeersstroTYNAARLO NU wil een structurele dialoog
men en daarmee creëren we een veilige
met aandeelhouders, Schiphol en
situatie”.
de minister over de toekomst van
Groningen Airport Eelde met een
Wonen
keiharde deadline.
Aan de A7, op de grens met Groningen

Uit ons
programma:

Alternatiefplan voor supermarkt
De discussie rondom de supermarkt in Ter
Borch is een van de vele dossiers waarin duidelijk wordt dat er zonder visie wordt gehandeld
en verhandeld. Stemde de raad eerst tegen de
komst van een supermarkt. Onlangs stemde de
raad vóór de komst van diezelfde supermarkt.
Bewoners van de wijk zijn verdeeld en de veiligheid staat ter discussie bij de huidige plannen
omdat de beoogde supermarkt naast een school
zou worden gebouwd. Tynaarlo NU sprak niet
alleen met de betrokkenen, zij lanceren ook een
alternatief plan.
Er is nog behoorlijk veel ruimte in het entreegebied van de wijk Ter Borch. Dit gebied is je eerste ‘kennismaking’ met de Gemeente Tynaarlo
wanneer je de A7 de afslag bij Hoogkerk neemt.
De gemeente kiest voor een afwachtende houding als het gaat om de invulling van dit gebied.
Tynaarlo Nu sprak met onder andere makelaar

ligt nog 2,5 ha waar gekeken kan worden
of er een prachtig appartementencomplex
gebouwd kan worden dat de verbinding kan
worden tussen wonen en bedrijvigheid.
Met dit plan krijgt het entreegebied een goede en
passende invulling. Er wordt een supermarkt gerealiseerd op een plaats waar de veiligheid van
kinderen niet in het geding komt. De bedrijvigheid neemt toe zodat ondernemers in dit gebied
elkaar kunnen versterken en tot slot krijgt het
woonaanbod in de Gemeente Tynaarlo ook een
impuls.

Bezoek aan Groningen Airport Eelde
Directeur Meiltje de Groot van Groningen Airport Eelde ontving samen met Andries Poelstra
en Lizette van Dijken een aantal fracties van de
gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo. Ook
Herman van der Poel mocht aansluiten vanuit
Tynaarlo.nu, daar hij samen met Lizette van Dijken en Jonas van Dorp ook betrokken is bij een
initiatief van Noorderpoort, Generation Hospitality.

Met een rondleiding en een gesprek over de
duurzame toekomst strategie van Groningen
Airport Eelde werden zij bijgepraat over de plannen en de samenwerking met de gemeente. Ook
mooi op te zien dat er veel andere initiatieven
plaatsvinden op het terrein van de luchthaven,
waaronder het faciliteren van 150 studenten op
de NTX Airport Campus, testlocatie voor onbemande luchtvaartuigen en de huisvesting van 70
bedrijven.

Toekomstkansen

Er liggen toekomstkansen
voor duurzaam vliegen op
Airport Eelde [elektrisch of
waterstof].

Innovatie en opleiding
Wat kan de luchthaven de
gemeente Tynaarlo bieden op
het gebied van innovatie en
opleidingsmogelijkheden.

TYNAARLO NU
staat voor het behouden of
uitbreiden van het aantal
aandelen in de luchthaven.

M

aak maar een plan

Op alle vragen zegt de gemeente Tynaarlo: werk maar een plan uit. Als je
dan een plan hebt gemaakt als ondernemer en tijd en geld hebt geïnvesteerd is het standaard antwoord: ... kan niet!

Ondernemer in de gemeente Tynaarlo

Ons volledige programma lezen?
Ga naar www.tynaarlo.nu/programma
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Bezoek aan Museum de Buitenplaats
Tynaarlo Nu bezocht Museum de Buitenplaats en sprak met Annette Offringa en directeur Marietta
Jansen over de mogelijkheden van het museum en de eventuele toevoeging van het Nijsinghuis als
expositieruimte. “Het succes van ons museum is wordt mede bepaald door hoe het gehele centrum er uit ziet. Een dorpskern is belangrijk ook voor het museum. Het zou goed zijn wanneer er
de komende periode een lange termijnvisie zou worden ontwikkeld.

Cultuur voor kinderen
We willen dat musea gratis
toegankelijk zijn voor alle kinderen
tot en met 17 jaar die in de gemeente
Tynaarlo wonen.
Onderzoek de mogelijkheid van een
combinatie met de
sportpas.

I

Samenwerking
We willen musea en andere
culturele activiteiten zoveel mogelijk in de dorpskernen huisvesten. De
samenwerking tussen musea en scholen
wordt gestimuleerd en ook andere organisaties proberen we te verbinden en te stimuleren tot samenwerking, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan muziekscholen
en het onderwijs of lokale samenwerking op het gebied van huisvesting
en exploitatie.

nspraak

Inspraak in deze gemeente is een wassen neus. Ik heb sterk de indruk dat
inspraak vaak een doekje voor het bloeden is, terwijl de keuzes al lang zijn
gemaakt. Vaak wordt er bij inspraak gezegd: je kan niet altijd je zin krijgen.
Dat snappen inwoners ook echt wel. Maar het is nog steeds iets anders dan
bij elkaar gaan zitten en verschillende oplossingen te bespreken zonder dat
de uitkomst al direct vast staat. Als we echt in gesprek gaan krijg je samen
vaak het beste resultaat voor iedereen.

Uit ons
programma:
Maak ruimte voor cultuur
Musea en cultuur zoveel mogelijk gevestigd
in de centra. Onderzoek de mogelijkheden
voor een theater / ontmoetingscentrum
eventueel in combinatie met eten, drinken,
en andere vormen van cultuur. Verplaats het Internationaal Klompenmuseum naar het centrum
van Eelde.

Lokaal kunst
We geven lokale kunstenaars de kans om de dorpen
op te sieren met [tijdelijke]
kunst en stimuleren de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van de lokale cultuursector te vergroten.

Subsidies en
vergunningen
We geven duidelijkheid over
subsidies en laten organisaties hier
niet onnodig over in onzekerheid zitten.
‘Nee’ is ook een antwoord.
We stoppen met overbodig werk door
de mogelijkheden te onderzoeken voor
doorlopende vergunningen.
Toegekende subsidies worden
tijdig uitbetaald.

Inwoner uit de gemeente Tynaarlo

Waar hebben we het nu eigenlijk over?
Pieter Omtzigt wijdt in zijn boek ‘een nieuw sociaal contract’ veel woorden aan de modellen
die de overheid hanteert om beleid te bepalen en
of keuzes te maken. Die modellen blijken in de
praktijk vaak niet te werken omdat ze vol zitten
van aannames en veronderstellingen.
In het programma en in de manier waarop wij als
nieuwe partij aan de slag zijn is ruimte voor getallen en minder voor aannames. Wist u bijvoorbeeld dat er ruim 3100 mensen uit de gemeente
Tynaarlo staan ingeschreven voor een sociale
huurwoning? En misschien zegt u: ach, die zoeken
niet allemaal actief naar een woning. Dat klopt: in
2021 zijn er in de periode januari tot september
ruim 1700 reacties geweest op de aangeboden
woningen. Over het gehele jaar dus ruim 2000.
Nog een voorbeeld: de huidige raad discussieerde de afgelopen periode over een eventuele ver-

hoging van de belastingen. De argumenten voor
en tegen werden over en weer benoemd en los
van het feit dat niemand in de raadszaal elkaar
echt bevraagt op motivatie om iets wel of niet
te doen was er niemand die vroeg of benoemde
hoeveel we op dit moment betalen afgezet tegen
het landelijk gemiddelde. Wat denkt u? In Tynaarlo betalen we 65% van het landelijk gemiddelde.

‘cockpit’ waarin alle
getallen leesbaar en
begrijpelijk worden
bijgehouden en
betrek die bij het
maken van keuzes.

Met de onzalige discussies over het behoud van
de bibliotheek, sportieve of culturele wensen in
het achterhoofd moeten we ons afvragen of we
met de huidige manier communiceren resultaat
gaan behalen. Want als we op basis van getallen
en creativiteit tot een visie komen en samenwerken, ‘winnen’ we allemaal en stijgen we boven
partijpolitiek uit.

Tot slot. Ook de
ge me e nt e li j ke
financiën kunnen
transparanter en
inzichtelijker.
Wat komt er binnen en wat gaat er uit. De
Gemeente Borger-Odoorn en Emmen doen dat al
en wat ons betreft gaan we dat ook doen in de
Gemeente Tynaarlo.

Bovenstaande voorbeelden kun je voor ieder
onderwerp uitwerken. Maak een gemeentelijke
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Hier voel ik mij thuis!
Je bent jong en je wilt wat. Maar je kan weinig.
Daphne Arends, 22 jaar, woont bij haar ouders
in Donderen. Ze wil dolgraag een plek voor zichzelf in Gemeente Tynaarlo, net als veel van haar
leeftijdsgenoten. Maar hoe?
“Ik ben hier geboren en getogen en voel mij helemaal thuis in deze gemeente. Thuis bij mijn ouders is het prima, maar graag zou ik nu ook eens
‘uitvliegen’ om een volgende stap te maken in je
zelfstandigheid”, aldus Daphne die nog één dag
in de week een deeltijdstudie HRM volgt en de
rest van de week bij een arbeidsbemiddelingsbureau werkt.
Naast studeren, werken, paardrijden zoekt ze in
het weekend gezelligheid op en ze heeft politieke
ambities. Daphne staat op plaats 10 op de kieslijst van Lijst 10, Tynaarlo NU.
“Ik wil me graag inzetten voor woningbouw.
Voor een grote groep ouderen is er geen perspectief op de woonmarkt en voor veel jongeren
is dat precies hetzelfde. We moeten gaan zorgen voor starterswoningen en appartementen.
Flexibel bouwen zodat we in de toekomst ook
flexibel met de ruimte kunnen omgaan”.
Andere onderwerpen waar Daphne zich sterk
voor wil maken zijn bruisende centra met veel
ruimte voor winkels, horeca en ontmoeting. “Ik
vind de busverbinding ook een belangrijke. Dat
is in Zuidlaren top geregeld, maar om van Eelde
naar de Zernikecampus te komen is een drama”.
Veel van Daphne haar leeftijdsgenoten kampen
met hetzelfde probleem en wonen tegen wil en
dank nog thuis. Dat moet dus anders en dat kan
ook anders. Naast wonen zijn gezellige plekken
waar je elkaar kan ontmoeten volgens Daphne
van groot belang. “Dat is wat een samenleving
ten diepste moet zijn. Wonen, leven en ontmoeten”.
Wil jij, net als Daphne ook meedoen met lijst 10,
Tynaarlo NU? Volg ons op Instagram of andere
platformen of meld je aan als lid.
Heb je een goed idee voor de jongeren in jouw
omgeving? Laat het Daphne weten op
daphnearends@tynaarlo.nu

Stem op mij,
ik ben er voor de jongeren

J

ong en meedoen

Wil je meedoen met Tynaarlo NU, om er samen voor te zorgen dat er straks
ook voor jou een woning is en dat er leuke aantrekkelijke centra zijn in onze
gemeente? Doe mee en word lid.
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Na een carrière in het onderwijs en bij de lokale krant
Dorpsklanken kiest Richard Aeilkema (1976) nu bewust
voor een carrière in de politiek. Althans dat is de uitgesproken ambitie, want dat ligt niet alleen aan hem,
maar vooral aan de kiezer. Het team van TYNAARLO NU
werkt hard aan de net gelanceerde campagne. Het moet
volgens hen echt anders. Anders dan hoe het allemaal
in het verleden gegaan is, want dat zijn de drijfveren en
motivatie om dit avontuur aan te gaan.

A

eilkema wil niet stellen dat hij besmet is geraakt met het politieke
virus, want eigenlijk is hij wars van het politieke spel. Althans van
de zogenaamde spelletjes die er in de raadszaal worden gespeeld,
want daar ligt volgens hem het probleem. Het probleem is dat er
de afgelopen jaren niets of nauwelijks iets is gebeurd en bewerkstelligd. ‘De
laatste twee periodes kenmerken zich door onkunde en niet-bereidwilligheid
om pijnlijke dossiers op te lossen,’ stelt de lijsttrekker. Waarom het niet lukt?
Het gaat te stroperig. ‘Dat roept om verandering. De gesprekken gaan over
de inwoners en deze zijn niet met de inwoners. Juist dat moet anders.’
Participatie vindt Aeilkema een woord dat de laatste jaren geweld aan is gedaan, dus dat woord wil hij niet meer gebruiken. Hij heeft het liever over ‘samen’ en ‘inspraak’. ‘De inwoners krijgen namelijk te maken met de gevolgen
van bepaalde besluiten,’ duidt Aeilkema. ‘Een voorbeeld is de Hoofdweg in
Eelde. Ga met de inwoners in gesprek en zeg niet: ‘Je mag wel wat vinden,
maar de uitkomst staat vast.’ Want dat is wat er nu gebeurd.’ Hij zegt ook
dat uiteindelijk, als er een beslissing is genomen, niet elke partij tevreden zal
zijn met de uitkomst: ‘Maar iedereen is wel gehoord. En dan krijg je de beste
uitkomst wat goed en mooi is voor het dorp.’
‘In de raad en op de burelen van het college moet men stoppen met het systeem denken,’ stelt Aeilkema vastberaden. ‘Het gaat om de maniertjes en op
hoe het altijd gegaan is. Om het systeem. Iedereen roept wel dat alles moet
veranderen, maar er gebeurt weinig.’ De lijsttrekker van de nieuwste partij
in de gemeente Tynaarlo steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Hij
wil wethouder worden, want dan kan hij zijn agenda uitvoeren. Aeilkema: ‘Het
moet minder politiek en meer bestuurlijk worden. Zeg gewoon wat je gaat
doen en wanneer het klaar is. Duidelijkheid, daar gaat het om. De overheid
moet er zijn voor de inwoner en dan moet je een open gesprek voeren met je
inwoners.’
‘Mochten wij de grootste partij worden dan gaan wij met de andere partijen in
gesprek,’ stelt Aeilkema. ‘Mocht een andere partij een beter idee of voorstel
hebben, dan nemen wij dat direct over. Op die manier overstijg je de oude
partijpolitiek. De gemeenteraad moet zich bezig houden met de hoofdlijnen en
niet met de details. Anders raak je vleugellam.’ Hij benadrukt dat zijn partij,
Tynaarlo Nu, vooral wil samenwerken.
Aanpakken
‘Iedereen roept nu van alles over woningbouw, wij zitten in de grootste woningcrisis sinds de tweede wereldoorlog. Maar wat is er de afgelopen jaren
gebeurd? Bijna niets. Zo’n Knarrenhof moet toch hoge prioriteit hebben, net
als sociale woningbouw en woningen voor starters’. Aeilkema is bevlogen en
de zin om aan te pakken druipt er van af. Aeilkema: ‘De inwoners hebben nu
echt wat te kiezen, dus ik hoop oprecht dat de kiezer nu echt gaat voor verandering. Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.’ Niet
toevallig ook de verkiezingsslogan van de lokale partij. De naam TYNAARLO
NU staat alleen niet op het stembiljet. De kiezer zal hen vast weten te vinden:
Lijst 10.
Tekst David Stolk, beeld Jan Willem van Bruggen
Dit artikel verscheen eerder in Dorpsklanken
en is met toestemming overgenomen
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“ALS JE BLIJFT DOEN WAT JE ALTIJD
DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG”

‘De inwoners van
Tynaarlo hebben
nu de kans om wat
anders te kiezen’

C

hillplekken?

“Ik ben 16 jaar en we gaan vaak met een groep vrienden rondfietsen en
willen dan ergens chillen. Vaak worden we weggestuurd of bellen mensen
de politie omdat ze ons zien als overlast. Wij willen niet rotzooi trappen,
maar gewoon ergens kunnen kletsen en muziek luisteren, onder een afdak
en het liefst niet dat het georganiseerd wordt door een instantie of zoiets.
Die lasmiddagen in jullie programma zou ik misschien wel aan meedoen”.

Jongere uit de gemeente Tynaarlo
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Meer urban sports voor de jeugd in
Tynaarlo wenselijk en noodzakelijk
Met de sport in Tynaarlo is het over het algemeen goed gesteld. Althans wat betreft de klassieke sporten. De voetbalclubs hebben mooie
sportcomplexen, de zaalsporters adequate onderkomens en ook tennissers vermaken zich op
banen die gezien mogen worden.
Is er dan niets te wensen op sportgebied?
Zeker wel, zegt Dick Heuvelman, onze lijstduwer die op plaats 12 van onze verkiezingsopstelling is te vinden. Het sportgeweten van
het Noorden, zoals de 75-jarige Vriezer
sportjournalist ook wel wordt genoemd vanwege zijn grote kennis van de sportwereld,
signaleert dat de gemeente Tynaarlo niet
meegaat met de tijd. Want, stelt hij vast, net
als alle andere dingen in de samenleving, is
ook de sportwereld door de jaren heen aan het
veranderen. Heuvelman: “Dat is van alle tijden.
Zo waren er ooit geen zaalsporten, geen watersporten als kitesurfen en gingen alleen rijke Nederlanders skiën.
Het sportpalet is, waar ook ter wereld, veel rijker
geschakeerd dan pakweg 50 jaar geleden. Er is
een golf van nieuwe sporten over ons heen gekomen. Voor een deel zijn ze terug te vinden in de
hedendaagse Olympische programma’s, zoals
bijvoorbeeld taekwondo, BMX-fietsen, 3x3 basketbal en beachvolleybal.”
Inmiddels, signaleert Dick Heuvelman, is er een
nieuwe trend sterk in opkomst: urban sports.
“Urban sport is een verzamelnaam voor sporten beweegactiviteiten en die dan niet in clubverband worden beoefend, maar vooral individueel.
Zoals het uitvoeren van trucs met een skateboard, fiets of step. Ook zijn er straatvarianten
van volkssporten, zoals streetfootball. Urban
sports is booming en het stadium van hype al
voorbij. Op de komende Olympische Spelen van
Parijs zijn inmiddels twee urban sports opgenomen in het programma, klimmen en skateboarden. En daar zullen in 2028 in Los Angeles ongetwijfeld nog wat onderdelen bij komen. Want nog
altijd bepaalt de jeugd te toekomst.”
Urban sports, zoals het Engels woord urban
zegt, ontstaan in de stedelijke gebieden. Maar
daar is het dus niet bij gebleven. Ook in dorpen
komen worden steeds meer urban-accommodaties aangelegd. Dick Heuvelman, de man die
in 2009 de Ronde van Spanje door de gemeente
liet rijden, vindt dat een nieuwe, frisse partij als
Tynaarlo Nu zich daarvoor moet inzetten. “Daar
kom je gewoon niet onderuit gezien de groeiende
populariteit van urban sports.
Dit willen de oproeiende kinderen van nu, uitdagende en individuele vormen van sportbeoefening.”
Bijkomend voordeel van urban sports is dat het
een activiteit is die minder kostbaar is qua faciliteiten dan bij de aloude zaal- en veldsporten.
Een braakliggend terrein biedt ongekende mogelijkheden. Heuvelman: “Locaties voor urban

Meer sport uit ons
programma:
Sport & recreatie

Beweging en ontspanning is belangrijk voor
een goede gezondheid. We willen graag
dat sporten voor iedereen gemakkelijk en
toegankelijk wordt gemaaktet een
keiharde deadline.

Minima

sports zijn goedkoper dan officiële sportaccommodaties. Helemaal als locaties al
vanaf het ontwerpproces bij gebiedsontwikkeling beweegvriendelijk worden ingericht. Maar ook op bestaande gronden zijn er
volop mogelijkheden voor urban sports. Ik denk
aan de ijsbaan in Vries, een zeer geschikte locatie
in mijn ogen .Maar die

We gaan voor de ontwikkeling van een
sportpas, waarmee ook minima kunnen
sporten en korting krijgen op schoenen,
kleding en andere middelen ten behoeve
van sport. Dezelfde pas kan ook ingezet
worden ten behoeve van het meedoen
aan culturele activiteiten.

Dick Heuvelman heeft ook nog opgezocht wat
voor opties er qua urban sports zoal zijn: AmePreventie
rican handball, 3x3 basketbal, Biketrial, VilSporten draagt bij aan gezondere maatlage mountain biking, Freerunning, Stuntschappij en zorgt ervoor dat de zorgkosten in
steppen, Skateboarden, Inline skating,
de toekomst niet de pan uitrijzend. De gemeente
Streetdance, Streetvolley, Brea
Tynaarlo is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk
Heuvelman tot slot: “Ik denk dat je de
Drenthe beweegt. Het netwerk, samenwerken en uithedendaagse jeugd hier veel plezier
wisselen zijn de grootste kracht van Drenthe beweegt.
mee kunt bezorgen. Het zal de gemeenMet als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke
te Tynaarlo ook een nieuwe, verfrissenproblemen te verminderen en bij te dragen aan
de dynamiek geven. Ik denk zelfs dat het
een positieve, gezondere samenleving.
een regionale attractie kan worden. Ik ben
TYNAARLO NU wil deze samenwerking
in ieder geval blij met Tynaarlo Nu en de amgraag voortzetten, verder concretibities die zij hebben om de gemeentepolitiek te
seren en uitvoeren.
veranderen”.
Dick Heuvelman

Zwembaden

TYNAARLO NU gaat voor
meer flexibele openingstijden
van de zwembaden in de
gemeente Tynaarlo.

Fiets, mountainbike en
wandelroutes

Onderzoek de mogelijkheden
voor fiets-,
mountainbike- en wandelroutes.
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Ons erfgoed

Onze gemeente is rijk aan cultureel en historisch
erfgoed. Alle dorpen hebben hun eigen (dorpse)
karakter en dat houden we graag in stand. Helaas heeft de gemeente de laatste jaren wel
menig steekje laten vallen en dat viel niet altijd
in even goede aarde, met name bij de plaatselijke bevolking. Uiteraard streven we met elkaar
naar een woonbare, duurzame situatie voor ons
allen, maar laten we niet vergeten hoe die door
de jaren heen is opgebouwd. Ons erfgoed is belangrijk voor de identiteit van onze samenleving
en waardevol voor de lokale geschiedenis en
dorpsgezichten. Gelukkig zijn er binnen onze gemeente nog allerlei verenigingen, waaronder de
historische, die zich hiermee bezig houden. We
leven met elkaar in een prachtige landschapsgordel met vele rijksmonumenten en zowel op
natuurhistorisch- als op cultuurhistorisch gebied is het zaak om die te beschermen bij de
verschillende bestemmingsplannen. Alles ligt in

R

feite nog steeds op het bordje van de plaatselijke politiek. Teveel moois is de laatste jaren afgebroken. De gemeente dient er voor te zorgen dat
het historische karakter en de structuur van ons
gebied overeind blijft.
Kortom koesteren in plaats van verkwanselen.
Ook moeten we niet voorbijgaan aan cultuur op
zich. Want wat is cultuur? Heel in het kort: alle
menselijke activiteiten binnen een samenleving.
Cultuur gaat over ‘wij’, alles wat we met elkaar
doen en delen. Daarom zijn ook plaatselijke verenigingen van belang en die hebben weer een onderkomen nodig, waarbij de gemeente hulp kan
bieden. Zo schonk een eeuw geleden mw. Bähler-Boerma aan de toenmalige gemeente Eelde
het eerste ‘dorpshuis’, een accommodatie voor
de bewoners van een dorp met een duidelijk sociaal-culturele functie, die de leefbaarheid van een
dorp bevordert. Het afgelopen jaar was er on-

rust alom, toen het er op leek dat dit dorpshuis
zou moeten verdwijnen. Andere dorpshuizen
leek hetzelfde lot beschoren. Op de vraag waar
dan alle verenigingen (in Eelde-Paterswolde waren dat er al ruim 60) een onderkomen zouden
moeten vinden, werd geantwoord: “Dat moet de
plaatselijke horeca maar oplossen” … tja! Mw.
Bähler-Boerma zou zich omdraaien in haar graf!
Gelukkig kocht de gemeente het betreffende
dorpshuis bijtijds en was er weer even ‘rust in de
keet’. Maar nog steeds zijn er plekken in onze gemeente die schreeuwen om aandacht, om visie,
om creativiteit en oplossend vermogen. Er zijn
mogelijkheden genoeg, maar we moeten er samen over denken en ideeën naar voren brengen
die uiteindelijk leiden tot ieders tevredenheid.
Laten we ons hiervoor hard maken en ons hart
laten spreken in dat kleine stukje Nederland dat
ons lief is.
Jur Eckhardt

eactietijd

Vanuit onze onderneming stuurden we een zienswijze in tegen bouwplannen
naast ons. In plaats van de wettelijke 8 weken die hiervoor staat, duurde het
ruim 65 weken voordat we een reactie van de Gemeente Tynaarlo kregen.

Ondernemer in de gemeente Tynaarlo

Stemwijzer
U kunt de stemwijzer van de Gemeente Tynaarlo invullen. Wat ons opviel als nieuwe partij is dat er soms
onmogelijke keuzes worden voorgelegd met als resultaat dat we een neutraal standpunt krijgen. Een
voorbeeld? Alle partijen is de vraag voorgelegd of zij
willen bouwen voor senioren óf jongeren. Wij vinden

17

dat een onmogelijke keus. Er zal gebouwd moeten
worden voor zowel senioren als jongeren. Bekijk dus
altijd de toelichting van de partijen bij de verschillende onderwerpen.
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Hoe houden we ons dorp gezond?
Het is nog maar een paar jaar geleden dat de
vriendinnen achterin de cadeauwinkel een bak
koffie dronken. Ze wisselden nieuwtjes uit, gaven
elkaar gezelligheid, hulp en tips. Ook een tijdje geleden bleven de vrienden na de training in de oude
sporthal nog even hangen in de kantine, waar ze
het nuttige van de eerste twee helften combineerden met het aangename van de derde helft.
En op het kleine pleintje voor de supermarkt liepen de dorpsgenoten elkaar spontaan tegen het
lijf. Begeleid door de accordeonspeler bleven ze
even staan en maakten ze een praatje.

Het verdwijnen van deze sociale samenhang betekent iets voor het levensgeluk van iedereen die
in onze dorpen woont. Het betekent dat het sociaal vangnet verdwijnt. En dat is linke soep. Uit
sociologisch onderzoek (Erik Klinenberg ) weten
we dat onze samenleving daarmee letterlijk minder veilig wordt: hij toonde aan dat in omgevingen
met een sterke sociale cohesie, waar mensen beter op elkaar letten omdat ze elkaar kennen, niet
alleen meer levensgeluk wordt ervaren, maar dat
de kans om te overlijden tijdens bijvoorbeeld een
hittegolf beduidend kleiner is.

Kleine momentopnamen van het dorpsleden in
de gemeente Tynaarlo van drie tot vijf jaar geleden. De cadeauwinkel is er niet meer. Die is verhuisd naar Haren. De oude sporthal is gesloopt.
Er is een nieuwe gebouwd waar de gemeente een
streng sluitingstijden-beleid voert waardoor de
nazit is verdwenen. Het pleintje voor de supermarkt is verdwenen als gevolg van de uitbreiding
van diezelfde supermarkt.

Dus zou je denken dat we in ons beleid actief zouden sturen op sociaal veilige dorpen - want daar
heeft iedereen baat bij. Dat we door onze bestemmingsplannen aansturen op een mix van gebouwen en functies die er voor zorgt dat we elkaar
toevallig ontmoeten, dat we even kunnen blijven
hangen voor een praatje, dat we plekken maken
waar we graag onze tijd doorbrengen. Bijvoorbeeld dat we niet alleen maar ‘run’ maar ook ‘fun’
kunnen shoppen, dat er een restaurant is, dat we
culturele en maatschappelijke functies zoals het
museum of de bibliotheek gebruiken om de centra van onze dorpen te verlevendigen, en beter
nog: om plekken te maken waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, kunnen zien en kunnen helpen. Een no brainer, toch?

Je zou het misschien niet denken, maar het zijn
kleine voorbeelden met grote gevolgen. Met het
verdwijnen van toevallige ontmoetingsplaatsen,
plekken voor small talk, een koffietafel in een cadeauwinkel, verdwijnt er een belangrijke levenskwaliteit uit het dorp. Uit onderzoek (Princeton
University ) weten we dat korte gesprekjes bij dit
soort ontmoetingen mensen gelukkiger maken,
want ze sluiten aan bij een hele basale behoefte
tot sociale verbinding die wij als mensen hebben.
Je wordt gezien, herkend en erkend, je doet er toe.
Dat is goed voor ons zelfvertrouwen. En omdat
het in onze omgeving plaatsvindt, identificeren
we ons meer met onze omgeving. Het dorp wordt
daardoor net iets meer ons dorp.
Het verdwijnen van deze plaatsen van toevallige
ontmoeting is geen incident. Er is door de samenleving heen een patroon zichtbaar waarbij dorpen
en steden steeds minder ‘sociaal’ worden. Hoewel
er nog steeds mensen wonen, komen er steeds
minder plekken waar die mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en waarbij ze worden
uitgenodigd om even te blijven hangen. En het
parkeerterrein van de supermarkt dan? Ook daar
ontmoet je elkaar inderdaad. Maar het is toch wat
minder voor de hand liggend om daar even een
kopje koffie bij te drinken.
De inrichting van de openbare ruimte kortom,
maakt het steeds minder voor de hand liggend
dat we elkaar kort ontmoeten of een praatje maken. Tel daar bij op dat de traditionele plaatsen
waar het dorpsleven zich afspeelt ook verdwijnen
of al verdwenen zijn: de kerken onkerkelijken, de
cafés sluiten, het dorpshuis sluit binnenkort of is
al gesloten en verenigingen hebben moeite om
nieuwe leden te vinden. Dan is de slotsom dat
onze samenleving individualiseert, en dat is zichtbaar én merkbaar in onze dorpen.

Gek genoeg gebeurt dat niet. De gemeente Tynaarlo - en ze is daar helaas niet alleen in - stuurt
niet op de sociale kwaliteit van haar dorpen. In
plaats daarvan wordt alleen op ruimtelijke kwaliteit gestuurd, en gaat het debat over de openbare
ruimte alleen maar over de hoogte of de plaats of
de vorm van een gebouw. Maar daarmee maak je
nog geen (mentaal en fysiek) gezond dorp.
Het wordt tijd dat we de gezondheid van elkaar
- en daarmee onze eigen gezondheid - serieus nemen in de beslissingen die we met elkaar nemen
over de gebouwde omgeving. Een mooie baksteen
maakt nog geen gezonde samenleving. Een landelijke norm maakt nog geen goede hoofdweg. Een
beeldkwaliteitsplan maakt nog geen mentaal en
fysiek gezond dorp. Dat doen mensen met elkaar.
Onze dorpen moeten zorgen dat het aantrekkelijk
is voor mensen om bij elkaar te willen zijn, komen
en blijven. Wat mij betreft is dat de belangrijkste
prioriteit voor een nieuw gemeentebestuur: het
sociaal en mentaal duurzaam maken van onze
dorpen. Het is cruciaal voor de leefbaarheid van
onze samenleving als geheel. Want alleen dan wil
de volgende generatie nog graag in Tynaarlo wonen. Daar moeten we actief op sturen. Met elkaar,
voor elkaar.
Beeld Marco Heyda/includi
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Over Aat Vos

Dankzij ruim vijfendertig jaar ervaring met het
ontwerpen van bibliotheken en andere openbare ruimtes ontwikkelde creative guide, architect en spreker Aat Vos (1964) een unieke
kijk op ruimtes met een publiek programma.
Vos is creatief directeur bij includi, gevestigd
in Groningen. Samen met zijn team heeft hij
een duidelijke missie: het revitaliseren van de
samenleving.
includi doet dit door middel van onderzoek,
de ontwikkeling van instrumenten, het aanbieden van opleidingen en workshops en door
het creëren en ontwerpen van third places in
heel Europa en ook daarbuiten. includi draagt
bij aan een gevoel van time well- spent bij
overheidsorganisaties, gemeenten, bibliotheken, theaters, universiteiten en andere (publieke) plekken. Daarmee biedt includi een
duurzame bijdrage aan de sociale infrastructuur van gemeenschappen. Fueling inclusivity
is dan ook het motto van includi.
Onder de meest inspirerende projecten van
Aat Vos en zijn team vallen de Kalk bibliotheek en de nieuwe Centrale Bibliotheek van
Keulen die in 2027 haar deuren opent (Stadtbibliothek Köln), Hubland bibliotheek in Würzburg (Stadtbücherei Würzburg), de bejubelde Deichman Biblo Tøyen jeugdbibliotheek in
Oslo (Norwegian Library of The Year 2017),
maar ook het Berlijnse Documentatiecentrum
Flucht, Vertreibung, Versöhnung en de nieuwe bibliotheek van Goes.
Volgens Bibliothek &amp; Information Deutschland (BID) is het feit dat bibliotheken in
Duitsland zich tegenwoordig bijna vanzelfsprekend presenteren als uitnodigende third
places merendeels te danken aan de innovatieve projecten van Aat Vos. Onder meer om
die reden ontving hij in oktober 2021 de Karl
Preusker Medaille 2021 van BID.
Het includi team werkt momenteel voor Muziekkwartier in Enschede (Nederland), het
Duits-Frans Cultureel Centrum in Ramallah
(Kultur Ensemble, Palestina), ZB Bibliotheek
van Zeeland, Stadtbücherei Friedrichsdorf
(Duitsland), Bibliotheek Bonaire, de Centrale
Bibliotheek van Reykjavik (Ijsland) en vele andere inspirerende opdrachtgevers.
Aat Vos woont met zijn vrouw Suuz Vos in
Donderen.
includi.com
Deze bijdrage is door Aat Vos geschreven als
onafhankelijk deskundige met een warm hart
voor de Gemeente Tynaarlo.
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Vergrijzing in Tynaarlo?
Vergrijzing betekent kortweg dat het aandeel
van de ouderen in de bevolking toeneemt, waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt. De 'babyboomers' die net na de Tweede Wereldoorlog zijn
geboren, worden allemaal rap ouder, maar ook
de toenemende levensverwachting en gezondere leefstijl dragen bij aan de vergrijzing.
54% van de inwoners van Tynaarlo is ouder dan
45 jaar. Dat heeft consequenties. Behalve dat
de vergrijzing een groot effect zal hebben op de
zorgvraag heeft dit ook gevolgen voor leeftijdsverdeling in de gemeente Tynaarlo. Dat kan je
accepteren als een gegeven of je kan nadenken
hoe je hiermee om kan gaan. Lijst 10 kiest voor
het laatste.
Vergrijzing zelf ga je natuurlijk niet tegen. Dat is
een gegeven. Hoe de gemiddelde samenstelling
van de bevolking eruit ziet heeft alles te maken
met de voorzieningen, zelfredzaamheid van de
inwoners en de beschikbare woningen.

al dan niet met een gezamenlijke zorgvraag. Een
derde kans om te zorgen voor een mooie leeftijdsverdeling in onze gemeente is ruimte geven
aan jonge mensen om hier te [blijven] wonen. Dat
kan door te bouwen voor de jongeren al dan niet
in combinatie met het bouwen voor ouderen zodat beide groepen kleine samenlevingen vormen
binnen de gemeente. Een vierde kans ligt in de
sociale mogelijkheden in de dorpskernen. Kan je
samenkomen met je vereniging of vrienden voor
een hapje, een drankje of gewoon elkaar ontmoeten. Waar de mensen elkaar kennen. Noaberschap.
Tot slot zal het bouwen voor ouderen en jongeren leiden tot een verhoogd aanbod van gezinswoningen. De ouderen hebben nu immers perspectief. Dat betekent dat [jonge] gezinnen ook
een kans krijgen om een woning in de gemeente
Tynaarlo te kopen…
Richard Aeilkema

Er zijn in ieder geval vier kansen als het gaat om
hoe we omgaan met vergrijzing. Wij denken
dat er ingezet moet worden op preventie
als het gaat om een gezonde leefstijl.
Preventie blijkt uit verschillende
Een gevolg van vergrijzing is soms ook een toename in
onderzoeken het meeste op te lede problematiek van inwoners die ‘te goed zijn’ voor een
veren voor inwoners. Daarmee
verpleeghuis, maar waarvan de familie en omgeving ook ziet:
is er een grotere kans dat de
thuis gaat het niet goed. In de huidige tijden mag de familie
zorgvraag hanteerbaar blijft
dan in beweging komen om het gat te vullen dat de thuiszorg
in de toekomst. Een tweeniet kan waarmaken. Het leidt vaak tot onmenselijke situaties.
de kans is het bouwen van
Tynaarlo Nu wil dat er nagedacht wordt over betere oplossingen
woningen waar ouderen
zodat
mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Denk niet alleen
kleinschalig kunnen wonen,
aan woningen, maar ook aan alternatieve woonvormen. Het lijkt
alsof er geen goede procedures zijn om mensen in een andere
omgeving te krijgen in de eigen woonplaats. Veel mensen trekken
hun handen eraf omdat het landelijk beleid is, of omdat het te
ingewikkeld is. Tynaarlo NU wil zich hardmaken voor een
menselijk beleid en meer mogelijkheden om in je eigen
omgeving ouder te worden. Of het nu thuis is, met hulp,
een alternatieve woonvorm of in een verpleeghuis.

Zit er nog iets tussen in?

A

fspraak op het gemeentehuis

Behalve dat de mensen op het gemeentehuis super aardig zijn, kan je er alleen terecht op tijden dat ik aan het werk ben. Dat betekent dat ik voor het
vernieuwen van mijn rijbewijs, paspoort of ID vrij moet nemen. Waarom
worden de openingstijden niet aangepast zodat ik voor of na mijn werk nog
terecht kan op het Gemeentehuis?
Inwoner uit de gemeente Tynaarlo

Met jou?
Ben je inwoner van Tynaarlo of voel je je
verbonden met deze prachtige gemeente
bovenin Drenthe? Vanuit de nieuwe partij TYNAARLO NU spreken en sparren we
graag met bevlogen mensen. Spreekt de
lokale leefomgeving je aan en wil je met
ons meedenken of werken aan een vernieuwende daadkrachtige gemeente?
Join de groep en ervaar dat het ook echt
anders kan. We komen graag in contact
met je als je samen met ons het verschil
wilt maken, bestuurlijk of uitvoerend.
www.linkedin.com/company/tynaarlonu
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TYNAARLO NU
gaat voor nieuwe politiek
Het is de hoogste tijd voor een nieuwe manier
van politiek bedrijven. Inwoners en ondernemers ervaren de huidige politiek als stroperig
en onduidelijk. Tynaarlo NU is een nieuwe partij
met nieuwe mensen en, vooral, een nieuwe manier van samenwerken. Aan het woord zijn Albert Koffeman uit Zuidlaren, Wilma Stuiver uit
Tynaarlo en Richard Aeilkema uit Paterswolde.

het aanpakken van de centra, voor goed overleg
zonder dat van te voren al vast staat wat de uitkomst is”. Dat kan volgens Albert Koffeman ook
door verschillende scenario’s aan inwoners voor
te leggen. “Je kan de problemen niet oplossen
met de mensen die de problemen hebben veroorzaakt. Daarom is het nodig dat er andere leiders opstaan”.

“De huidige politiek heeft zich de afgelopen jaren
niet bepaald positief laten zien”, aldus Koffeman.
Dat blijkt ook uit een enquête van RTV Drenthe
waar de gemeente Tynaarlo een dikke onvoldoende krijgt. De Zuidlaarder neemt geen blad voor
de mond. “Dat is misschien wel het belangrijkste
verschil”, vult Wilma aan. “We zijn recht voor de
raap zonder dat we ongenuanceerd zijn”. “Ondernemers in Zuidlaren ervaren de politiek hier
als stroperig en onduidelijk en bij veel inwoners
is het vertrouwen in de raad sterk gedaald. Dat
geldt voor de grotere thema’s maar ook voor de
kleinere: een ondernemer in Zuidlaren wees ons
op de staat van de publieke bankjes die nu door
ondernemers zelf worden aangepakt en de behoefte aan een openbaar toilet. Ook de organisatie van de Zuidlaardermarkt zou in beter overleg
moeten met de ondernemers”, aldus Koffeman.

Wilma: “Er zijn nu veel jonge mensen die tussen
wal en schip raken omdat er gewoonweg geen
woningvoorraad is. Er zijn nauwelijks kleinere appartementen en waar zijn de mogelijkheden voor
Tiny Houses? En wat dacht je van stellen die gaan
scheiden en niet in aanmerking komen voor een

woning? Of ouderen die misschien kleiner willen
wonen in bijvoorbeeld een Knarrenhof? We zitten
in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Kortom: bouwen, bouwen, bouwen!”.
Richard: “De politiek en het bestuur moeten er
zijn voor de inwoners. We moeten aan het werk
om alles zo goed mogelijk voor de inwoners te
regelen, met een plan en duidelijke deadlines.
Schoonvegen dus en opnieuw beginnen. Minder
politiek en meer bestuur”. Het woord is in maart
aan de kiezer: meer van hetzelfde en dus dezelfde
uitkomst of gaan we voor echte verandering?”.

Aeilkema vult aan: “De afgelopen maanden hebben we bij veel inwoners, verenigingen en ondernemers gevraagd wat zij verwachten van de
gemeente. Daaruit blijkt dat veel mensen het gevoel hebben dat er vooral over inwoners wordt
gesproken in plaats van met inwoners. Dit beeld
wordt bevestigd omdat de raad en dit college
keer op keer laten zien dat zij niet in staat en bereid zijn om de zaken goed te regelen voor de inwoners. Daarom is het de hoogste tijd om met
nieuwe mensen de oude problemen op te lossen. Het is tijd voor [sociale] woningbouw, voor
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Meedoen en meedenken? Je bent welkom! Word lid van TYNAARLO NU en meld
je aan via de QR code of www.tynaarlo.
nu/lid-worden/. Liever bellen of mailen?
Stuur je bericht naar secretaris@tynaarlo.nu of bel met 06-82820674

Ik huur een woning van Woonborg. Mijn zoons van 24 en 26 wonen nog
thuis en zijn op zoek naar een betaalbare woning in onze gemeente. Dat is al
jaren kansloos.

Inwoner uit Zuidlaren
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
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1.

Richard Aeilkema
Allround manager

Stemmen kan je op de volgende locaties op 14, 15 en 16 maart!
Naam

Adres

Plaats

Restaurant 't Huys van Bunne

Donderenseweg 1

Bunne

Dorpshuis Klein Kruierij

De Kruijerij 2

De Groeve

’t Loughoes

Kosterijweg 2

Eelde

Sporthal Groote Veen

Boomgaard 7

Eelde

VV Actief

Burg. J.G. Legroweg 30

Eelde

MFA Borchkwartier

Borchsingel 41

Eelderwolde

Waterpark De Bloemert (Expeditiepoort)

De Bloemert 1

Midlaren

Ons Dorpshuis

Bähler Boermalaan 4,

Paterswolde

Sportcentrum De Marsch (drive-through)

Hooiweg 196

Paterswolde

Gymzaal Tynaarlo

Achterweg 6

Tynaarlo

Gemeentehuis
2.

Dineke Idsingh

Sporthal DeBusiness
Kamp Analyst UWV

3.

MFA Yders Hoes

Kornoeljeplein 1

Herman van der Poel

Directeur Oosterkampen
/entrepreneur
Best Western
Hotels
Betmersweg

4.

1

2

Vries

Albert Koffeman

Vries
Strategisch bedrijfs-adviseur
& crisismanager

5.

Wilma Stuiver
Jurist & ondernemer

Yde

Grand Café Het Witte Huis

Schipborgerweg 7

Zeegse

MFA De Zeijer Hoogte

Ubbenaseweg 7

Zeijen

Dorpshuis De Zaandorre

Dorpsstraat 28 a

Zuidlaarderveen

Brasserie 't Hof van Zuidlaren

Groningerstraat 10

Zuidlaren

Brinkhotel

Brink O.Z. 6

Zuidlaren

GKv Kandelaarkerk

Schipborgerweg 45 a

Zuidlaren

Harens Lyceum

Julianalaan 78

Zuidlaren

Sporthal De Zwet

De Klencke 32

Zuidlaren

W

6. Marije Muller

7.

Allround logopedist

Hans van de Berkt

8. Frank van Driel

Bedrijfskundige & Sales

Ondernemer

9. Rob Terpstra
Controller UMC

10. Daphne Arends
Arbeidsbemiddelaar

Groningen

achten op een woning

Ik sta ingeschreven bij de woningbouwverenigingen hier in Tynaarlo, maar
voordat je genoeg punten hebt om in aanmerking te komen voor een woning
ben je 7 jaar verder!
Inwoner uit de gemeente Tynaarlo

Colofon
Eindredactie
Gerard Kema, Jur Eckhardt,
Richard Aeilkema13. Jur Eckhardt
11. Annemiek Fransen
12. Dick Heuvelman
14. Gerard Kema
15. Harry Snuk
Beeld
Jwbb
Fotografie
Zelfstandig
adviseur
Oud-journalist &
Muzikant, amateur
Bestuurder
Ondernemer advies en
Vormgeving
en Jasmine
Oosterloo historicus en schrijver
sociaalDoorn
domein media & productie
mediaman
DvhN
keuring installaties
Dank aan alle kandidaten die hun verhaal hebben gedeeld. Speciale dank ook aan Aat Vos die als onafhankelijk deskundige zijn visie wilde delen.
Dank aan alle inwoners en ondernemers die al dan niet anoniem hun ervaringen wilden delen.

Bel, Whatsapp of mail ons

Ook actief via socials

06-82820674
06-82820674
secretaris@tynaarlo.nu

TYNAARLO.NU

VAN, VOOR EN MET JOU!
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Mogen wij uw nieuwe gemeenteraad zijn?
Tynaarlo Nu wil het anders doen. Naast inhoud geldt dat ook voor de mensen. Een mooie mix van jong en oud, man en vrouw.
Ook meedoen? Bestuurlijk of op de achtergrond? Je bent welkom. Zoek gerust contact.

WWW.TYNAARLO.NU
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