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Vijf onderwerpen
De avond begon met een korte
terugblik op de aanloop naar het
traject. Wat is er al gedaan, 
gebeurd, geschreven en bedacht?
Vervolgens werd in kleinere groe-
pen doorgesproken over vijf 
onderwerpen: (1) de toekomst
van Zuidlaren, (2) voorzieningen,
(3) activiteiten, (4) wonen en (5)
supermarkten & zorgcluster. De
avond werd afgesloten door het
delen van een aantal conclusies

Op 4 april bezochten ruim 130
inwoners, ondernemers en an-
dere belangstellenden de werk-
bijeenkomst over de centrum-
ontwikkeling in Zuidlaren. Het
was een actieve bijeenkomst
waar in werkgroepen met elkaar
werd gesproken over hoe Zuid-
laren een vitaal, toekomstgericht,
uniek en eigen centrum wordt
waar ook komende generaties
met veel plezier kunnen wonen
en ondernemen.

Terugblik op werkbijeenkomst
Centrumontwikkeling Zuidlaren

en aanbevelingen die binnen de
groepen waren besproken.

Trots
Opvallend is de enorme betrok-
kenheid bij het ontwerp voor het
nieuwe centrum. Zuidlaarders
zijn trots op de gezellige sfeer
van het dorp, de grote hoeveel-
heid groen, het historisch karak-
ter van het centrum, het winkel-
lint met speciaalzaken en de
landelijke ligging. Er werden dan
ook veel tips en ideeën gedeeld
om het centrum te ontwikkelen,
zonder af te doen aan deze
sterke kanten van het dorp.

Sfeerimpressie
De besproken onderwerpen
worden gebundeld in een beeld-
verslag van de avond. 
Dat verslag is vanaf 2 mei te 
vinden op het online platform
www.CentrumZuidlaren.nl. Nu
al nieuwsgierig? Op het platform
staat nu al een korte sfeer-
impressie van de avond in de
vorm van een filmpje.

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Kom je ook sporten in de vakantie? 
Sport Tynaarlo organiseert in de meivakantie door de hele gemeente sportieve activiteiten. Heb je ook
zin om mee te doen? Je bent van harte welkom bij één van de onderstaande activiteiten.

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw huis en comfor-
tabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijkt
u naar energiebesparende mogelijkheden? 

Kijk dan eens op www.duurzamehuizenroute.nl. Stel uw vraag aan
een huiseigenaar met een duurzame woning en hoor ervaringen uit
de eerste hand. Dit kan door middel van een contactformulier.

Het is ook mogelijk om ter inspiratie duurzame huizen in de buurt te
bezoeken. Tynaarlo doet aan het einde van dit jaar weer mee aan de
duurzame huizenroute, waarbij geïnteresseerden bij ‘duurzame 
buren’ langs kunnen gaan. Houd de website in de gaten om te zien
wie er meedoen bij u in de buurt.

Wilt u uw huis verduurzamen? 

Gemeenteraad aan zet
De komende periode wordt alle
verzamelde informatie gebun-
deld en besproken in de ge-
meenteraad. Zij stellen dan de
ontwikkelrichting op hoofdlijnen
vast. Inwoners die benieuwd zijn
naar de verzamelde informatie,
kunnen terecht op
www.CentrumZuidlaren.nl. Daar
staan onder andere de resultaten
van de enquête die gehouden is
in maart van dit jaar.  

Vervolg
Vanaf september starten een
aantal nieuwe activiteiten om de
ideeën en wensen van inwoners
te vertalen naar concrete moge-
lijkheden en ontwerpen voor het
centrum. De activiteiten worden
aangekondigd op
www.CentrumZuidlaren.nl. 

Dit traject wordt uitgevoerd door
onderzoeksbureau Citisens in op-
dracht van de gemeente Tynaarlo.

criminele activiteiten die niet 
altijd direct zichtbaar, en daarom
lastig te bestrijden zijn. Veelal
wordt bij dit soort activiteiten ge-
bruik gemaakt van diensten van
de bovenwereld. Deze activitei-
ten worden ook wel ondermij-
nende criminaliteit genoemd. We
kunnen met zijn allen (direct of
indirect) behoorlijk last hebben
van ondermijnende activiteiten.
Daarom is het zo belangrijk dat
inwoners meedoen aan de en-
quête, zodat we hier meer zicht
op krijgen.

Direct meedoen
U kunt het onderzoek invullen
via tynaarlo.nl/ondermijning. Als
u de vragenlijst op papier wilt in-
vullen, neem dan contact op met
de gemeente via 0592-266662 of
mail uw adresgegevens naar
j.schumer@student.rug.nl.

De gemeente Tynaarlo wil graag
weten hoe haar inwoners de vei-
ligheid ervaren. Daarom doet een
masterstudent van de Rijksuni-
versiteit Groningen voor zijn 
afstudeerscriptie middels een 
vragenlijst een onafhankelijk on-
derzoek naar veiligheidsbeleving
en ondermijnende criminaliteit.
De vragenlijst gaat over de leef-
baarheid in de buurt, het contact
met buren, politie, veiligheidsbe-
leving en (ondermijnende) crimi-
naliteit. Het invullen van de 
vragenlijst is anoniem, ingevulde
gegevens worden niet verspreid
en vertrouwelijk behandeld. De
vragenlijst invullen duurt onge-
veer 5 tot 10 minuten.

Ondermijnende criminaliteit
Ondermijning betekent grofweg
dat bovenwereld en onderwereld
met elkaar verworven raken. Bij
ondermijning gaat het vooral om

Afstudeeronderzoek naar veilig-
heid en ondermijning in Tynaarlo


