
Geachte inwoner van Ter Borch,

U woont in een bijzonder mooie wijk, die nog volop in ontwikkeling is. Het entreegebied wordt binnenkort vervolmaakt met 
de komst van een mooie supermarkt en op de Borchsingel worden autoverkeer en langzaam verkeer binnenkort van elkaar 
gescheiden. Een maatregel ter verhoging van de verkeersveiligheid, het dempen van de snelheid van autoverkeer en een 
vergroening van de entree.

Vier jaar geleden had de gemeente Tynaarlo een miljoenentekort op haar begroting en werd gepraat over en gewerkt aan 
megalomane plannen voor Eelde, Vries en Zuidlaren. De OZB werd jaarlijks fors verhoogd om die plannenmakerij te kunnen 
financieren. Helaas heeft het niet geleid tot uitvoering van plannen en hebben we vele afboekingen moeten doen.

Bij de start van deze raadsperiode in 2014, heeft het college, onder aanvoering van de VVD, een forse bezuiniging ingezet 
en de ambities van de liggende plannen omgezet naar een realistisch en uitvoerbaar niveau. De OZB verhoging hebben we 
beperkt tot een trendmatige 2% per jaar.
 
Het gevolg van deze bijstellingen is dat er enerzijds veel plannen zijn uitgevoerd, schoolgebouwen vernieuwd, 
sportaccommodaties worden vernieuwd, centrumontwikkeling in Eelde, Vries en Zuidlaren. Terwijl anderzijds de 
gemeente de financiën weer op een gezond niveau heeft weten te brengen. Hierdoor kunnen we blijvend investeren in 
ons voorzieningen niveau, terwijl de gemeentelijke lasten laag worden gehouden veel lager dan in de ons omringende 
gemeenten.
 
De VVD is trots op de bereikte resultaten in de afgelopen vier jaren. 
We hebben de gemeente Tynaarlo, met een frisse wind, op koers gebracht.
Anders dan een aantal andere coalitiepartijen, die in de komende jaren een heel ander beleid voorstaan en afstand willen 
nemen van door henzelf gemaakte keuzes, wil de VVD zo veel mogelijk, vasthouden aan de huidige koers: een prima 
voorzieningenniveau tegen lage lasten voor de inwoners.
 

De VVD staat de komende jaren vooral voor deze drie thema’s:
 
Beheer openbare ruimte
De openbare ruimte is van ons allemaal. De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte goed is ingericht en dat de 
openbare ruimte bijdraagt aan een veilig woon- en leefklimaat.
 
Dromen – Durven – Doen
“I have a dream”. Martin Luther King zei het al in de jaren zestig. Een visie begint met een droom, een droom van een 
duurzame en veilige toekomst. En dan moet je je droom ook durven uitvoeren.
Lef tonen door van praten naar actie te gaan. En daadkracht door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Niet uit zijn op 
de populariteitsprijs door iedereen maar steeds naar de mond te praten, maar een stabiel beleid voeren van verbetering en 
groeiend vertrouwen. Bereid zijn om soms ook tegen de stroom in te roeien.
 
Veranderende samenleving
Onze samenleving verandert snel en onze inwoners vragen om een andere rol van de overheid. Die rol verschuift steeds meer 
naar een ondersteunende en faciliterende overheid die aansluit op initiatieven vanuit de bevolking. De gemeente moet zich 
aanpassen van de rol van expert naar de rol van netwerker. De VVD juicht actieve betrokkenheid van inwoners bij de overheid 
in hoge mate toe.
De gemeente is er immers voor u en niet andersom!

Mogen wij op 21 maart op uw stem rekenen? 
Dan mag u voor de jaren daarna op de VVD rekenen!
De partij van gezond verstand en gezond beleid. 
De partij die doet wat ze belooft. 
De partij die aanspreekbaar is, die open staat voor contact en draagvlak. 
Niet alleen maar bij verkiezingen, maar iedere keer wanneer uw situatie daarom vraagt.
 
Een stem op de VVD is een stem voor een gemeentelijke overheid die er voor u is!
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