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Inleiding
“Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”
De lokale overheid moet er zijn voor haar inwoners.
De raad, het college en de ambtenaren hebben maar één missie: samen zorgen dat
alles zo goed mogelijk geregeld is voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo.
Helaas is die missie nog niet zo helder in de gemeente Tynaarlo.
Er is te weinig daadkracht, een gebrek aan visie en geen overzicht.
Wanneer gaan er [sociale] huurwoningen gebouwd worden?
Wat is de visie voor de verschillende dorpskernen?
Welke lange termijnvisie is er voor wat betreft cultuur en festiviteiten?
Hoe werken we samen in de gemeente Tynaarlo met alle relevante partijen, de raad,
het college, de ambtenaren en ook de inwoners van de gemeente Tynaarlo.
Lokale politiek gaat over jou.
Jouw toekomst,
jouw heden
en
over alles
wat ons samenbindt.
Het is tijd om het anders te gaan doen.
Samen
Onze ruggen recht te houden
en op te staan.
Dit betekent niet dat iedereen altijd zijn of haar zin zal krijgen. Het betekent wel dat
we met elkaar in gesprek blijven, ook bij het maken van moeilijke keuzes, zodat deze
door ons samen gedragen kunnen worden.
Het is tijd voor verandering!
Het is tijd dat de lokale overheid weer voor de inwoners aan het werk gaat.
Het is tijd dat plannen worden afgerond.
Het is tijd dat problemen worden opgelost.
Het is tijd voor Gemeentebelangen Tynaarlo.
Gemeentebelangen Tynaarlo is een nieuwe partij die al 75 jaar bestaat. Nieuwe
mensen, een nieuw programma, maar vooral: een nieuw hoe.
Gemeentebelangen Tynaarlo: Van, voor en met jou! Stem op 14, 15 of 16 maart op
Gemeentebelangen Tynaarlo. Kennismaken met onze mensen? Lid worden? Meer
lezen over ons programma? www.gbtynaarlo.nl.
Actief meedoen? Bel 06-82820674.
Op de volgende pagina’s geven we onze kernwaarden weer en hoe we de lokale
politiek willen vernieuwen. Dit vormt een rode draad in onze speerpunten die
daarop volgen.
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Onze kernwaarden
•
•
•
•
•

Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid en het recht zijn eigen leven te
leven.
Ieder mens heeft recht op hulp als het even niet lukt.
Wees betrouwbaar en daadkrachtig.
Doe wat je doet zo duurzaam mogelijk.
Behoud en versterk de identiteit en sterke kanten van de verschillende
dorpskernen.

Vernieuwing lokale politiek
We gaan voor een gemeente die denkt in oplossingen.
Niet ‘ja maar’, wel: ‘ja en’. Niet langer uitstellen, maar open, transparant,
samen en met daadkracht.

Deelraden
Onderzoek de mogelijkheden van het werken met een drietal deelraden, zoals je die
ook in Amsterdam en Rotterdam hebt. Die deelraden behandelen de typische lokale
zaken, zoals de locaties van supermarkten (Zuidlaren) en de reconstructie van de
Hoofdweg (Eelde). In Vries en Eelde kun je denken aan de upgrading van het
centrum.

Transparant
Gemeentebelangen Tynaarlo wil dat voor inwoners duidelijk is 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 van volledig
uitgewerkte plannen.
Voorbeeld:

De Hoofdweg in Eelde, de manege in Zuidlaren en een eventuele supermarkt in Ter Borch zijn typisch
voorbeelden waarbij inwoners worden geconfronteerd met uitkomsten zonder dat er met hen [en
andere experts] is gesproken.

Daadkracht
We willen van ‘ja, maar’ naar’ ja, en’. Het is klaar met uitstellen en doorschuiven.
Dossiers moeten worden aangepakt en afgerond. In de raad moet het accent veel
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meer liggen op goede oplossingen voor de inwoners dan partijpolitiek. Om dat te
realiseren moeten we elkaar weer in de ogen kijken en zinvolle gesprekken voeren.
Voorbeeld:

Raadsvergaderingen waarbij partijen voortdurend bezig zijn partij- of persoonlijke standpunten te
verwoorden en zich daarna op hun mobiele telefoon storten zonder de andere partijen goed te horen.
Het moet geen herhaling van zetten en standpunten zijn, we moeten ons samen richten op de
oplossingen.

Denken in oplossingen
Te vaak blijft de huidige politiek hangen in discussies over wat er niet kan en wat de
belemmeringen zijn. We willen dat er gedacht wordt vanuit het principe: wat kan
hier wel?
Voorbeeld:

Een inwoner krijgt viermaal een afwijzing voor de plannen voor zijn bouwkavel. Er moet direct bij de
eerste keer helder gecommuniceerd worden wat er wél mogelijk is.

Mogelijkheden Tynaarlo app
We willen de mogelijkheden onderzoeken van een Gemeente Tynaarlo app. Niet
langer oneindig zoeken naar informatie. De Tynaarlo app is meer dan de standaard
gemeentegids. Of het nu gaat om de afvalkalender, presentatie van lokale
ondernemers, de openingstijden van de milieustraat, hoe oud-papier geregeld is,
waar je de mooiste wandel- en of fietsroutes vindt, informatie over sport- en
verenigingsleven, een culturele agenda of hoe je in contact kunt komen met de
gemeente.

Gemeentebelangen Tynaarlo blijft een actieve partij
Geen ruststand voor Gemeentebelangen Tynaarlo als de verkiezingen achter de rug
zijn. Voor ons begint het dan pas. Het partijbestuur gaat regelmatig in gesprek met
de achterban van de partij. Gemeentebelangen Tynaarlo is ook na de verkiezingen
een actieve partij en wil schakelen tussen burgers, de raad en het gemeentelijk
apparaat.

Tot zover ons ‘hoe’
Op de volgende pagina’s leest u
meer over ons programma en onze ideeën.
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Meer en anders wonen
Gemeentebelangen Tynaarlo 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 circa 50 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.
Sinds 2021 zoek je via Thuiskompas.nl een huurwoning bij diverse wooncorporaties in bijna heel
Drenthe. Woonzoekers reageren op het totale aanbod en corporaties weten niet waar mensen
specifiek een woning zoeken. Er is dus geen data meer beschikbaar over het aantal noodzakelijke
woningen in een gemeente. Woonborg en SEW gaven in september 2021 aan dat er 3.168 mensen uit
Tynaarlo als woningzoekende staan ingeschreven bij Thuiskompas. Er werd 1.575 keer gereageerd op
een woning van SEW en 1.494 woningzoekenden reageerden op woningen van Woonborg. Zie ook
bijlage 1.

We willen plannen maken samen met woningbouwverenigingen, 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.
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Voorbeeld
In het buitengebied heeft een man een studio naast zijn woning waar hij cursussen en workshops
organiseert. De studio heeft naast een cursusruimte, een keuken, toilet, badkamer en wat slaapkamers
op de bovenverdieping. Nadat de man om gezondheidsredenen en leeftijd stopt met zijn
werkzaamheden mag hij de studio niet verhuren als woonruimte want dan zou de woning aan het
buitengebied worden toegevoegd, volgens de Gemeente Tynaarlo.

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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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.

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.

Versnippering tegen gaan
We willen zo min mogelijk versnippering van winkels en voorzieningen. We willen
compacte centra waar de voorzieningen en winkels zoveel mogelijk bij elkaar
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gebracht zijn. In samenwerking met de provincie moeten er gesprekken komen met
ondernemers om daar waar het kan de versnippering tegen te gaan.

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.

Met een beperking
Zorg voor noodzakelijke aanpassingen voor mensen met een beperking. Het VN
panel bestaat uit mensen met een beperking die in de gemeente Tynaarlo wonen en
werken. Waar nodig worden de leden ondersteund door deskundige vrijwilligers en
professionals uit de gemeente Tynaarlo. Het VN panel is leeggelopen door een
gebrek aan snelheid en visie. De contacten met de belangengroepen zijn er: aan de
slag!
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Goede en veilige bereikbaarheid
Gemeentebelangen Tynaarlo gaat voor een goede en veilige
bereikbaarheid voor alle inwoners van de gemeente Tynaarlo.
Gemakkelijk naar het werk of naar school in Assen of Groningen
kunnen rijden of fietsen. Geen fietspaden met de titel onveiligste
fietspad of stoepen die zomaar ophouden, maar veilige wegen in
combinatie met voldoende en logisch openbaar vervoer.
Veiligheid voorop
Gebruik de inventarisatie die is gedaan voor onveilige of onlogisch aangelegde
plekken en voer een verbeterplan uit om deze plekken veilig te maken. Maak samen
een plan: veilig naar school en voer dit plan uit. Maak een meldpunt waar inwoners
gewenste verbeteringen of noodzakelijk onderhoud kunnen melden.

Wegen en onderhoud
Gemeentebelangen Tynaarlo wil dat alle wegen op orde zijn volgens geldende
normen voor zowel wandelaar, fietser als automobilist en mensen met een
beperking.

Openbaar vervoer
Het OV moet er zijn voor de inwoners. Gemeentebelangen Tynaarlo wil dat er goede
afspraken worden gemaakt inzake het openbaar vervoer voor de inwoners van
Tynaarlo. Onderzoek de mogelijkheden van hubs [vervoersknooppunten] waar je
goed kan op- of overstappen met waar nodig ruimte om je fiets of auto te parkeren.
Inventariseer de wensen van inwoners en onderzoek ook de huidige en wenselijke
frequentie en routes. Behoud goede OV verbindingen in Zuidlaren en Vries. Behoud
van busverbinding Eelde—Martini ziekenhuis / Groningen. Onderzoek de
mogelijkheid van een busroute Legroweg, GAE, Esweg, Westerhorn in Eelde. Een
transferium bij Yde-De Punt is op dit moment overbodig.

Langere termijn
In Duitsland kennen ze de Stadtbahn: railverkeer voor forensen in een stedelijke
agglomeratie. Onderzoek de mogelijkheden en haalbaarheid van treinstations in
bijvoorbeeld Glimmen, Tynaarlo en Assen Marsdijk als onderdeel van een Stadtbahn
tussen Groningen en Assen om het vele autoverkeer terug te dringen en de uitstoot
van stikstof te reduceren. Aanvullend kan er onderzoek worden gedaan naar de
mogelijkheid om vanuit Glimmen een lightrailtraject zoals een tramverbinding aan
te leggen naar Groningen Airport Eelde.
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Hulp voor iedereen
Gemeentebelangen Tynaarlo wil niet alleen dat inwoners
geholpen worden als het even 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.
Preventie
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.

Dorpshuizen
Behoud en invulling Dorpshuizen in Zuidlaren, Eelde, Vries.

Begrijpelijke communicatie
Zet meer in op begrijpelijke communicatie. Tussen de 5 en 8% van de inwoners in
Tynaarlo is laaggeletterd. Er zijn taalhuizen in onze gemeente waar mensen kunnen
werken aan hun basisvaardigheden. Daarnaast kunnen mensen in de bibliotheek
terecht voor het aanvragen van een Digid of het invullen van andere digitale
formulieren.

Wegbewijzering en contact
We blijven er voor zorgen dat inwoners weten waar en bij wie ze terecht kunnen
voor welke hulp. We willen dat dit onderdeel wordt van de Tynaarlo app. Er moet
zorggedragen worden voor de mogelijkheid tot persoonlijk contact. Voor
mantelzorgers willen we mogelijkheden faciliteren om hun ervaringen te delen en
daarnaast willen we [bestaande] sociale netwerk in de dorpen activeren en waar
mogelijk ondersteunen.

Budgetten
Qua budget gaan we mogelijkheden onderzoeken om samen te werken met andere
gemeenten. We willen helder krijgen wat er georganiseerd kan worden met de
huidige gelden vanuit het rijk en dit terugkoppelen aan onze de inwoners maar ook
aan het rijk. Als gemeente kunnen we stimuleren dat indicaties waar mogelijk elders
worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij het Zorgkantoor Drenthe, zodat we onze
budgetten anders kunnen aanwenden.

Toezicht
We willen kritischer toezicht op de uitvoering van PGB-zorg en als gemeente meer
controlemogelijkheden hebben ten aanzien van de aanbieders van deze zorg. Zo
moeten de budgetten besteed worden aan de meest nodige zorg
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Asielzoekers
Gemeentebelangen Tynaarlo staat voor asielbeleid dat gericht is op eigenaarschap
en integratie in onze samenleving. Dit sluit hoge concentraties van asielzoekers op
één locatie uit. Spreiding leidt tot betere integratie in onze samenleving. De raad zou
ter voorkoming en herhaling van discussies vast moeten stellen hoeveel
asielzoekers onze gemeente maximaal kan opvangen.
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Stimuleer cultuur & festiviteiten
We zetten ons in 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.
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.

Lokale 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.

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.

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.
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Duurzaam met de kennis van nu & Natuur
Met de kennis van nu verweven we duurzaamheid zoveel mogelijk
in alles wat we doen. We houden rekening met de toepasbaarheid
en haalbaarheid van klimaatdoelstellingen. Qua natuur wordt een
inventarisatie opgesteld van de behoeften in de gemeente
Tynaarlo, de uitbreidingsmogelijkheden en de staat van
noodzakelijk onderhoud.
Duurzame woningbouw
We willen dat er waar mogelijk levensloopbestendig gebouwd wordt met de
mogelijkheid om woningen te vergroten of op te splitsen. De regelgeving en
procedure voor het opsplitsen van woningen moet worden vergemakkelijkt.
In tegenstelling tot huidige vertrekpunten van de regionale energietransitie Drenthe
wil Gemeentebelangen Tynaarlo dat nieuwbouwwoningen wel een gasaansluiting
krijgen. Die aansluiting kan op termijn mogelijk gebruikt worden voor andere
energievormen.

Zonnepanelen en windmolens
Zonnepanelen voorlopig enkel op bestaande daken [ook op industrieterreinen]. Het
gesprek over zonnepanelen en windparken op land kan pas gevoerd worden op het
moment dat alle beschikbare daken van bedrijven en instellingen vol zonnepanelen
liggen. Een kernvraag daarbij is: hoeveel alternatieve energie wekken we dan op en
staat die in verhouding tot de rest van Nederland. De natuur van ons Drentse
landschap wordt niet opgeofferd. Kortom: geen zonne- en windparken in de
gemeente Tynaarlo voordat alle daken vol liggen met zonnepanelen. Biedt
voorlichting aan inwoners en ondernemers die de aanschaf van zonnepanelen
overwegen.

Overzicht huidige gebouwen en gebruik
Er moeten gesprekken komen over wat we als inwoners, ondernemers en gemeente
kunnen doen om leegstand en verspilling tegen te gaan.

Elektrisch rijden en opladen
Een elektrische auto wil je zo dicht mogelijk bij huis en op andere logische plekken
kunnen opladen. Overleg met tankstations en lokale ondernemers voor
oplaadpunten en realiseer in woonwijken vraag-gestuurde oplaadpunten waarvoor
de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk gemaakt wordt.

Zaaien en maaien
Gemeentebelangen Tynaarlo ziet graag dat onze bermen worden ingezaaid met een
bloemenmengsel om daarmee het insectenbestand te verbeteren. Het maaibeleid
moet op basis van de huidige inzichten herzien worden.
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Wat we ook moeten doen
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Onderzoek de mogelijkheid om subsidie te verstrekken voor particulieren die
een groen dak willen realiseren.
We gaan het opwekken van alternatieve energie middels zonnepanelen door
particulieren en bedrijven stimuleren.
Daar waar het kan wordt de natuur en het groen in onze gemeente
uitgebreid. We planten niet klakkeloos overal hetzelfde maar gaan voor een
rijke verscheidenheid aan bomen en planten die bijdragen aan een
vermindering van de CO2 uitstoot. We zoeken hiervoor de samenwerking met
relevante organisaties in onze gemeente.
Gemeentebelangen Tynaarlo wil daar waar het kan voor elke m2
woningbouw ook minimaal 1m2 natuur realiseren.
We willen dat groene daken worden gestimuleerd op bijvoorbeeld
garageboxen en andere platte daken waar zonnepanelen geen rendement
zouden opleveren..
We willen graag groenere schoolpleinen.
We gaan hergebruik meer stimuleren: ook van gebouwen [denk aan
woningen in leegstaande gebouwen in de gemeente].
Bij renovatie of sloop wordt er tevoren vastgesteld welke zaken her te
gebruiken zijn.
We willen voldoende prullenbakken in de openbare ruimte waar afval
gescheiden kan worden.
We willen meer aandacht voor ons eigen cultuur historisch erfgoed binnen de
gemeentegrenzen. Denk aan dorpshuizen en/of monumentale panden.
We gaan kleinschalige kantoren / bedrijven daar waar het kan ook de
mogelijkheid bieden om afval te scheiden via het afvalsysteem van de
gemeente.
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Onderwijs met een plus
Gemeentebelangen Tynaarlo gaat voor een gevarieerd aanbod van
scholen die groot genoeg zijn en voldoende buitenruimte hebben met
een breed aanbod van naschoolse activiteiten

Huisvesting
We willen dat scholen groter worden gebouwd dan de prognoses aangeven
wanneer inwoners en scholen aangeven dat deze niet realistisch zijn. Gebruik de
ruimte voor andere al dan niet kind-gerelateerde voorzieningen, zolang ze niet
nodig zijn voor het onderwijs. We gaan scholen bouwen op locaties waar uitbreiding
op termijn mogelijk is. Zorg voor overleg over schoolactiviteiten in de
natuur/omgeving. We willen overleg over het aanbod van de scholen: denk aan
Dalton, Jenaplan, Montessori.

Duurzaam en groen
We gaan scholen faciliteren op het gebied van duurzaamheid: minder asfalt en
beton, meer groen en grotere pleinen dan de VNG norm bij nieuwbouw. We gaan de
mogelijkheden onderzoeken voor het vergroten van schoolpleinen bij bestaande
schoolgebouwen.
We willen uitdagende materialen en toestellen die passen bij de jeugd van
tegenwoordig en deze geplaatst zien op zand en gras in plaats van steen en beton.
We gaan afval op school scheiden, voor zover dat nog niet gebeurd.

Naschoolse activiteiten
We brengen het voorzieningenniveau omhoog door de samenwerking bij
naschoolse activiteiten als sport en muziek te stimuleren en te regisseren. We
zoeken naar combinaties met de culturele en creatieve sector. Bepaalde activiteiten
kunnen ook toegankelijk zijn voor niet aan school verbonden inwoners zoals een
boekenmarkt of een schaakclub op school voor jong en oud na schooltijd.
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Stimuleer de lokale economie
Gemeentebelangen Tynaarlo staat voor het stimuleren van de
lokale economie daar waar het kan door te kijken naar de
mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.
Lokaal uitgeven
Besteed het budget aan zaken die inwoners zinvol vinden of zaken waar onze
inwoners baat bij hebben. Geef het geld bovendien waar mogelijk uit binnen onze
gemeentegrenzen. Zonnepanelen kopen we dus bij de concurrerende ondernemer
in Tynaarlo en niet ergens in Eindhoven of Maastricht.

Bedrijventerreinen
Breng de [on]mogelijkheden van de bedrijventerreinen in beeld en maak een plan
voor de toekomst.

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.

Gemeentelijke belastingen
In de gemeente Tynaarlo betalen we 64% van het landelijk gemiddelde aan
gemeentelijke belastingen, we willen dat dit percentage dichterbij het landelijke
gemiddelde wordt gebracht. Dit geld komt ten goede aan het in stand houden en
uitbreiden van het voorzieningen niveau.

Helderheid toekomst van Airport Eelde
Gemeentebelangen Tynaarlo wil een structurele dialoog met aandeelhouders,
Schiphol en de minister over de toekomst van Airport Eelde met een keiharde
deadline.
•
•
•

Er liggen toekomstkansen voor duurzaam vliegen op Airport Eelde [elektrisch
of waterstof].
Wat kan de luchthaven de gemeente Tynaarlo bieden op het gebied van
innovatie en opleidingsmogelijkheden.
Gemeentebelangen Tynaarlo staat voor het behouden of uitbreiden van het
aantal aandelen in de luchthaven.

Toerisme
Gemeentebelangen Tynaarlo wil in samenwerking met de sector het toerisme in
kaart brengen en een toekomstvisie formuleren.
•

Denk op kortere termijn aan het versterken van het huidige aanbod en de
optimalisatie van bijvoorbeeld camperplaatsen en campings.
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•

Voor de langere termijn kan gedacht worden aan een gesprek met de
gemeente Groningen/Haren en het waterschap over de toekomst van de
watersport in zowel Zuidlaren als het Paterswoldsemeer met de vraag of we
het watersportgebied kunnen uitbreiden in de toekomst.
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Sport & recreatie
Beweging en ontspanning is belangrijk voor een goede gezondheid. We
willen graag dat sporten voor iedereen gemakkelijk en toegankelijk
wordt gemaakt.
Minima
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.

Preventie
Sporten draagt bij aan gezondere maatschappij en zorgt ervoor dat de zorgkosten
in de toekomst niet de pan uitrijzend. De gemeente Tynaarlo is 1 van de 12 Drentse
gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe
beweegt. Het netwerk, samenwerken en uitwisselen zijn de grootste kracht van
Drenthe beweegt. Met als gedachte: sport kan helpen maatschappelijke problemen
te verminderen en bij te dragen aan een positieve, gezondere samenleving.
Gemeentebelangen Tynaarlo wil deze samenwerking graag voortzetten, verder
concretiseren en uitvoeren.

Urban Sports
Onderzoek de mogelijkheden om plekken te creëren voor Urban sport. Denk aan het
freestyle running. Of het uitvoeren van trucs met een skateboard, fiets of step. Ook
zijn er straatvarianten van volkssporten, zoals street football.

Overzicht
We zien graag dat er overzicht komt van alle sportmogelijkheden in de gemeente
Tynaarlo in de Tynaarlo app.

Samenwerking
We gaan voor samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en kinderopvang
[en andere relevante partners]. Behoud en versterk het werk van de Sportfederatie.

Zwembaden
Gemeentebelangen Tynaarlo gaat voor meer flexibele openingstijden van de
zwembaden in de gemeente Tynaarlo.

Paterswoldsemeer
In overleg met het Meerschap moet er nagedacht worden over mogelijkheden de
waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer omhoog te brengen.

Fiets, mountainbike en wandelroutes
Onderzoek de mogelijkheden voor fiets-, mountainbike- en wandelroutes.
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