
Volgende week woensdag kiest u, inwoners van de 
gemeente Tynaarlo, een nieuwe gemeentraad. Dan komt
ook een einde aan de ‘regeerperiode’ van de huidige 
gemeenteraad en het huidige college van burgemeester en
wethouders (B&W).

Voor ons, burgemeester en wethouders, reden om terug te
blikken op vier jaar gemeentebestuur. Wat hebben wij 
samen met de gemeenteraad tot stand gebracht? En
waarop zijn wij het meest trots?

Vier jaar gemeentebestuur

Wat hebben we bereikt?
“Ik ben het meest trots op de bouw-
plannen die wij afgelopen jaren voor 
elkaar hebben gekregen. In goed en
nauw overleg met de gebruikers. Nadat
er járenlang is gepraat en plannen in 
lades hebben gelegen, hebben wij als
college en gemeenteraad doorgepakt.
Het resultaat is prima huisvesting waar-
mee  scholen en sportverenigingen jaren
vooruit kunnen. Een nieuwe dubbele
sporthal in Eelde en een sporthal, plus
een metahal in Zuidlaren. En denk 
natuurlijk aan de centrumplannen voor
Eelde, Vries en de denkrichting voor de
centrumontwikkeling in Zuidlaren!”

Wethouder Nina Hofstra: doorpakken!

“Ik ben het meest trots op het cultureel
enthousiasme dat Tynaarlo culturele 
gemeente van Drenthe heeft los 
gemaakt. Het brede scala aan activiteiten
heeft veel aandacht en bezoekers opge-
leverd. De intensieve contacten tussen
scholen, verenigingen, kunstenaars, 
kerken en instellingen hebben ook tot
blijvende samenwerking geleid. En veel
culturele verenigingen hebben hun 
professioneel niveau verder verhoogd.
Ik vond en vind het hartverwarmend!”

Wethouder Miriam van Dijk: 
cultureel enthousiasme!

“Ik ben er het meest trots op dat ieder-
een die recht heeft op onze steun als ge-
meente, die ook heeft gekregen. In 2015
hebben we van het rijk en de provincie
veel nieuwe taken gekregen, onder meer
op het gebied van de zorg (WMO) en
jeugdzorg. We kregen daar echter veel
minder geld voor dan het rijk voor die 
taken nodig had.” 
“Bovendien kwam de informatie over
de gebruikers van WMO-voorzieningen
te laat. Toch is het ons  gelukt ervoor te
zorgen dat iedereen kreeg en krijgt
waarop hij/zij recht heeft. Dat zien we
ook aan het geringe aantal bezwaar-
schriften over de WMO.”

Wethouder Henk Berends:
nieuwe sociale taken goed opgepakt!

“Ik ben het meest trots op hoe goed
onze straten en pleinen er weer bijliggen.
Vier jaar geleden dreigde de kwaliteit
van het onderhoud van onze wegen 
beneden een aanvaardbaar minimum te
zakken. Onveiligheid en onnodige
schade aan de wegen dreigden. Inmid-
dels zijn onze wegen weer duurzaam
veilig.”
“Verder hebben we afgelopen jaar hard
gewerkt aan de ontwikkelingen en 
besluitvorming rondom de luchthaven.
Hierdoor kan Groningen Airport Eelde,
naast vakantievluchten, nu ook meer 
reguliere vluchten aanbieden naar 
enkele belangrijke Europese luchthavens.
Op deze zogenoemde hubs kunnen 
passagiers overstappen naar een groot
aantal bestemmingen over de hele 
wereld.”

Wethouder Henk Lammers: 
straten en pleinen liggen er weer prima bij! 

Dienstverlening sneller en gemakkelijker

Inwoners kunnen in onze gemeente steeds meer zaken snel en gemakkelijk 
digitaal regelen. Denk aan aangifte van geboorte en de aanvraag van een 
paspoort, rijbewijs, ondertrouw en steeds meer vergunningen. Tegelijkertijd blij-
ven we persoonlijke contacten met onze inwoners koesteren, wanneer 
inwoners dat op prijs stellen, natuurlijk.

Toename veiligheid op straat

De handhavers van de gemeente stemmen hun inzet steeds meer af met de 
politie. Hierdoor zijn de ogen en oren van de politie toegenomen en kunnen
onze handhavers sneller een beroep doen op de sterke arm. Hierdoor is de 
veiligheid op straat toegenomen.

“Ik ben vooral trots op de enthousiaste
manier waarop we in onze gemeente
met elkaar samenwerken. We hebben
vaak pittige discussies en we zijn het 
zeker niet altijd met elkaar eens, maar
uiteindelijk weten we elkaar te vinden en
iets moois te maken. Dat is zo binnen en
tussen B&W en de gemeenteraad, maar
ook tussen gemeente en inwoners.”
“We werken ook steeds vaker intensief
samen met belangstellende en belang-
hebbende inwoners. Op het sociaal 
domein bijvoorbeeld met het Platform
Burgerparticipatie. Ook op het gebied
van verkeer, vervoer en waterstaat 
betrekken we inwoners steeds vaker
vanaf het begin bij de ontwikkeling van
onze plannen.”

Burgemeester Marcel Thijsen: 
enthousiaste samenwerking!    

Fikse investeringen in het riool

We hebben afgelopen jaren fors geïnvesteerd in vernieuwing en vervanging van
riolering. Onder meer in de Bovendiepen Borgwalline Zuidlaren, de centra van
Eelde en Vries (deels), de Hoofdweg in Paterswolde, de Lageweg in Zuidlaren,
de Schipborgerweg in Zuidlaren en de Tolhuisweg in Midlaren. We hebben de
oude, monumentale rioolwater-zuiveringsinstallatie in Paterswolde vernieuwd.

Centrumontwikkeling Zuidlaren

Een belangrijk succes is de aankoop door de gemeente van het terrein van de
Prins Bernard Hoeve. Hierdoor hebben we als gemeente de volledige regie op
de ontwikkeling van dat voor Zuidlaren zo belangrijke terrein gekregen. En 
hoeven we geen rekening te houden met de financiële belangen van een 
projectontwikkelaar. Het terrein biedt unieke mogelijkheden voor winkelont-
wikkeling (o.a. verplaatsing supermarkten), woningbouw en verbetering van het
parkeren en de verkeersafwikkeling. Uitgangspunt voor ons als gemeente is dat
we de plannen met goede betrokkenheid van de dorpsbewoners ontwikkelen.
En dat ze zeer goed passen in het karakter van Zuidlaren.

Succesvolle bedrijventerreinen

Met de economische wind sterk in de rug is het gelukt alle kavels op het bedrij-
venterrein Vriezerbrug te verkopen of in optie te geven. Ook de uitgifte van 
kavels op het nieuwe bedrijventerrein Businesspark Ter Borch gaat voorspoedig.
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Sporten!

Sport is voor iedereen gezond, maar zeker ook voor mensen die minder sterk
in de samenleving staan.  Daarom stimuleren we op diverse manieren sport-
beoefening door kwetsbare senioren (programma ‘sociaal vitaal’), kwetsbare
jeugd (programma POD Sport en ‘Sport jij ook?’) en mensen met een uitkering
(‘Sport maakt actief’).

Centra Vries en Eelde vernieuwd

De centra van Paterswolde en Vries hebben afgelopen jaren flinke 
opknapbeurten gehad, en meer dan dat! Ze zijn heringericht, met een nieuwe
klinkerbestrating en vernieuwde wegen, straatmeubilair en voetpaden. In het
centrum van Eelde zijn we nog druk bezig. De gemeenteraad heeft inmiddels
extra geld ter beschikking gesteld om de centra in onze gemeente verder aan
te kleden (hierbij moet u denken aan bankjes, fonteinen, bloembakken, enzo-
voort).

Op het terrein van de voormalige garage Koops in Eelde heeft de Jumbo uit 
kunnen breiden. Op het andere deel komen woningen. Ook dat komt de 
aantrekkelijkheid van het centrum van Eelde ten goede.

De Gemeenteraad
Volstrekt onmisbaar voor ons is de gemeenteraad. De raad kiest de wethouders, bepaalt het beleid, controleert ons en stelt het geld beschikbaar voor alles wat
wij als B&W doen. Een heel groot deel van de lof voor de door ons samen behaalde prestaties is dan ook voor de leden van de gemeenteraad. De raad die u,
kiezers van Tynaarlo, woensdag 21 maart nieuw gaat kiezen.

Wij kunnen het als burgemeester en wethouders niet alleen. Elke dag weer 
werken we samen met onze ambtenaren, maar ook met inwoners en onder-
nemers. We halen elke dag veel voldoening uit goede relaties met hen. We zijn
en blijven ook op zoek naar steeds betere manieren van overleg en samen-
werking met hen.

Duurzaam ophalen en verwerken afval 

We scoren als gemeenschap goed op het scheiden van afval. Ook zijn onze 
tarieven vergeleken met onze buurgemeenten laag. Toch gaan we als 
gemeente verder met het verbeteren van het ophalen van afval. In het belang
van verdere verduurzaming. Zo krijgen de inwoners voor plastic een derde 
afvalcontainer. En om te bereiken dat er minder groenafval in de grijze container
terecht komt, kan de groene container straks tegen nultarief aan de weg 
worden gezet.

Woningbouw

Gemeenten die goede woningbouwlocaties hebben ontwikkeld, 
profiteren van het weer aantrekken van de woningmarkt. Wij horen 
daar zeker toe! Inmiddels hebben we in 2017 maar liefst 120 nieuwbouwkavels
verkocht!

Nieuwe schoolgebouwen

Het is gelukt om in goed overleg met de besturen van de basisscholen plannen
te ontwikkelen voor de vernieuwing of nieuwbouw van de schoolgebouwen in
de hele gemeente. In Eelde en Tynaarlo is de eerste schop inmiddels de grond
in, terwijl de nieuwe scholen in Vries al bijna klaar zijn. De vernieuwing van de
schoolaccommodatie in Zuidlaren begint dit jaar (2018).

Plannen sportaccommodaties Zuidlaren en Eelde

De startovereenkomst voor de bouw van de nieuwe dubbele sporthal in Groote
Veen in Eelde is getekend. In Zuidlaren zijn de sportverenigingen enthousiast
over het idee van de gemeente om de sportvoorzieningen in het dorp op de 
locatie Wenakkers te concentreren. Ook in de combinatie van een traditionele
sporthal met een zogenoemde metahal (ook voor buitensport) kunnen zij zich
vinden. De gemeenteraad is inmiddels akkoord met het plan.

Samen


