
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 7 november 2018

Informatieavond Transferium en
Haarlemmermeeraansluiting bij
De Punt (op- en afrit A28)
Op dinsdagavond 20 november laat de gemeenteraad zich door de
provincie Drenthe informeren over de plannen voor een Haarlem-
mermeeraansluiting en het Transferium bij de op- en afrit van de
A28 bij De Punt. Behalve raadsleden zijn ook andere belangstel-
lenden en belanghebbenden welkom bij de presentatie. Iedereen
kan op de plannen reageren en vragen stellen. 

De informatieavond wordt gehouden in het gebouw van bloe-
menveiling Royal Flora Holland, Burg. J.G. Legroweg 80 in Eelde.
Publiek is vanaf 20.00 uur welkom. Om 20.15 uur begint de 
presentatie van de provincie. 

Route en parkeren
Bezoekers van de informatieavond kunnen parkeren bij de hoofd-
ingang. Deze parkeerplaats is te bereiken door de afslag ‘Bloe-
menveiling/Flowerdome’ te nemen (vlakbij de brug over het Noord-
Willemskanaal). Volg de weg tot op het terrein van de
bloemenveiling en volg dan de borden ‘Hoofdingang’.  De 
presentatie is in vergaderzaal de Iris. De route naar deze zaal is met
borden aangegeven vanaf de parkeerplaats.

Vacature lid: Platform Burger-
participatie sociaal domein
Samen denken, Samen doen!

Agenda
Dinsdag 13 november: 14:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.
- Najaarsbrief
- Begroting 2019

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl

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

aan te verhogen, zodat het 
gebied nog aantrekkelijker wordt
voor allerlei vogels en insecten.
Ook het betrekken van kinderen
bij het onderhoud van het land-
schap rondom Zeijen maakt 
onderdeel uit van dit omgevings-
plan. 

35-jaar Stichting Zeijerwiek
De werkzaamheden werden uit-
gevoerd onder begeleiding van
vrijwilligers van Stichting Zeijer-
wiek, die hiermee ook haar 35-
jarig jubileum vierde. En dat was
wethouder Kraaijenbrink niet
ontgaan. “De vrijwilligers van 
Zeijerwiek zetten zich al heel lang
in voor de natuur in Zeijen en
omgeving”, vertelt de wethou-
der aan de kinderen. “Dat doen
ze met veel passie en inzet. Ik wil
ze daarvoor hartelijk bedanken.

Wethouder René Kraaijen-
brink en leerlingen van OBS
De Zeijer Hoogte hebben 
vrijdag 2 oktober een start ge-
maakt met de uitvoering van
Omgevingsplan 5 van Stich-
ting Zeijerwiek. In het 
Veldakkersveen werd hard
gewerkt aan het creëren van
een aantrekkelijke omgeving
voor weidevogels, vlinders en
insecten. Het omgevingsplan
wordt financieel ondersteund
door de gemeente Tynaarlo,
Provincie Drenthe en de 
gemeente Assen.

De werkzaamheden bestonden
onder meer uit het afvoeren van
gemaaid riet en het zagen en
knippen van bomen en struiken.
Doel hiervan is om het waterpeil
in het Veldakkersveen geleidelijk

Handen uit de mouwen 
tijdens feestelijke start 
Omgevingsplan 5 Zeijerwiek 

Een mijlpaal die niet alleen een
felicitatie waard is, maar ook een
groot applaus!”

Natuurwerkdag
Op zaterdag 3 november kregen
de werkzaamheden in het Vel-
dakkersveen een vervolg tijdens
de landelijke Natuurwerkdag.
Duizenden vrijwilligers in het
hele land zijn dan een dag aan
het werk in de natuur. Wethou-
der Pepijn Vemer was een van
die vrijwilligers. Hij ging langs bij
het Ydersveen en stak daar de
handen uit de mouwen. Vemer:
“Ik vond het heerlijk om de han-
den vuil te maken. En dan ook
nog in goed gezelschap én in een
prachtige omgeving. Yde is 
terecht trots op deze plek en dat
stralen ze, gezamenlijk, uit.”

“Taarlo is een boerendorp uit het
jaar 820. Van oudsher kennen
wie hier veel noaberschap. Dat is
tot op de dag van vandaag nog
steeds zo.”

Kracht van Taarlo
Dat daarmee niets teveel gezegd
wordt, blijkt tijdens de presenta-
tie van Dorpsbelangen over de
vele activiteiten in het dorp. Van
een zomerfeest tot het jaarlijkse
paasvuur. En van talloze cultu-
rele activiteiten tot de jaarlijkse
opruimdag. “Iedereen in het
dorp draagt zijn steentje bij”,
zegt gastheer Michel Jaroch.
“Niets moet, maar iedereen wil
graag helpen. Dat is de kracht
van ons dorp.” 

Dorpsommetje
Tijdens het bezoek werd ook ver-
kend hoe gemeentebestuur en
Dorpsbelangen elkaar kunnen
helpen bij wensen die leven in
het dorp. Onder andere het ver-
beteren van het mobiele netwerk
en versteviging van de wegber-
men, staan hoog op het lijstje.
Zoals het hoort bij ‘Op struun’,
wordt het programma afgeslo-
ten met een wandeling. Tijdens
het zogeheten ‘dorpsommetje’
werd er nog geanimeerd nage-
praat. 

Het college van burgemees-
ters en wethouders was vrij-
dag 2 november te gast bij
Dorpsbelangen Taarlo. Decor
van de ontmoeting was de
huiskamer van bestuurslid Mi-
chel Jaroch. Onder het genot
van een kop koffie en een
plak Zuidlaarderbol werden
ze bijgepraat over het wel en
wee in het volgens sommigen
‘oudste dorp van Drenthe’.
Feit is in ieder geval dat Taarlo
1200 jaar bestaat in 2020.

‘Op struun’ is een activiteit waar-
bij B&W in gesprek gaan met een
vertegenwoordiging van het
dorp, bijvoorbeeld het bestuur
van de vereniging voor dorpsbe-
langen. Liefst niet in een verga-
derzaaltje, maar op locatie, of in
goed Drents: op struun. Het is
daarbij aan Dorpsbelangen om
een excursie voor het college te
organiseren. Zo willen burge-
meester en wethouders willen
met eigen ogen en oren beleven
wat de inwoners bezighoudt. 

Op struun in Taarlo
Met zo’n 160 inwoners is Taarlo
een van de kleinste dorpen in de
gemeente Tynaarlo. “Maar de so-
ciale samenhang in ons dorp is
groot”, vertelt Jantinus Kommers,
voorzitter van Dorpsbelangen.

College op struun in Taarlo 

Op de foto v.l.n.r. Gieneke Krabben, Jantinus Kommers, burgemees-
ter Thijsen, wethouder Vemer, wethouder Lammers, wethouder
Gopal, Hans van Rijn, Renate Beugelink, wethouder Kraaijenbrink en
Michel Jaroch.

Op zondag 11 en woensdag 14
november is het zover: dan wor-
den de laatste twee trashwalks
van de avfal-estafette door de
hele gemeente gelopen. Na het
opruimen van kilo’s zwerfafval in 
natuurgebieden, langs wegen en
in woonwijken, staan nu routes
in Oudemolen en Zuidlaren op
de planning.

Waar en wanneer
Op zondag 11 november om
10.00 uur wordt gelopen in Ou-
demolen. Verzamelen aan de
Hoofdweg 118a. Op woensdag
14 november om 10.00 uur is een
trashwalk in Zuidlaren. Verzame-
len op de parkeerplaats van
Sporthal de Zwet aan de Klencke.
Voor grijpers en afvalzakken
wordt gezorgd.

Wie zin heeft om mee te doen
kan zich opgeven via
www.trashwalking.nl/terborch.
Hier staat ook alle informatie
over de estafette en het resultaat
van de vorige wandelingen.
Wees er met opgeven snel bij,
want per wandeling kunnen

maar zes tot acht personen mee! 

Wandelen voor een schonere
buurt
De gemeente Tynaarlo organi-
seert samen met de oprichter van
de website www.trashwalking.nl
deze ‘afvalwandelingen’, waar-
bij tijdens negen wandelingen
kriskras door de gemeente zwerf-
afval wordt opgeruimd. Voor de
gezelligheid, voor het milieu of
voor  het aangezicht van de
buurt: wat uw motivatie ook is, u
bent van harte uitgenodigd om
mee te doen! 

Loop mee met de laatste twee
trashwalks van de ‘afval-estafette’!

Tijdens de trashwalk in Yde-De
Punt op zondag 14 oktober werd
maar liefst 15 kg zwerfafval op-
geruimd.

Het bestuur van Belangenvereniging Donderen liet wethouder Hans de
Graaf (midden) onder andere het mooiste straatje van Donderen zien.

meter en 190 binnen- en 110 
buitenplaatsen ruimte aan zo’n
300 gasten. Er komt ook een 
McCafé, een koffiecounter, in het
restaurant.

zegt mij iets over de gastvrijheid
die McDonald’s op deze nieuwe
locatie gaat bieden.”

Het McDonald’s restaurant biedt
straks met ruim 520 vierkante 

Wethouder René Kraaijenbrink
werd afgelopen woensdag ont-
vangen op de bouwplaats van
het McDonalds restaurant op 
Businesspark Ter Borch, dat eind
december zijn deuren opent. 
Speciaal voor de gelegenheid
werd een mini-restaurant 
geplaatst, bekend uit de recla-
mes van de fastfoodketen. 
De wethouder dronk samen met
franchisenemer Willie de Groot
een kop koffie op een voorspoe-
dig vervolg van de bouw.

Vliegwiel voor Ter Borch
Kraaijenbrink is blij met de komst
van McDonald’s naar onze 
gemeente. “Met de bouw van 
dit restaurant zetten we een 
belangrijke stap in de ontwikke-
ling van Businesspark Ter Borch.
Als gemeente willen we investe-
ren in goede vestigingsmogelijk-
heden voor ondernemers. Groen,
ruim opgezet en een prachtig 
visitekaartje voor ondernemers.
Ik hoop en verwacht dat de 
vestiging van McDonald’s als
vliegwiel fungeert voor de 
verdere ontwikkeling van het
park. En dat meerdere onderne-
mers binnen afzienbare tijd zul-
len volgen. De wijze waarop ik op
de bouwplaats werd ontvangen,

Wethouder Kraaijenbrink neemt
kijkje op bouwplaats McDonald’s

weg helpen bij de vragen waar ze 
tegenaan lopen.” 

Gebiedswethouder 
uitnodigen?
Inwoners die in gesprek willen
met de wethouder, kunnen te-
recht bij de wethouder die in hun
omgeving actief is. De zoge-
noemde gebiedswethouder.
Voor Eelde-Paterswolde is dat
Oetra Gopal, voor Vries Pepijn
Vemer, voor Zuidlaren is dat
Henk Lammers, voor de kleinere
kernen ten oosten van de A28 is
dat René Kraaijenbrink en voor
de kleinere kernen ten westen
van de A28 is dat Hans de Graaf.

Een gebiedswethouder uitnodi-
gen kan via het bestuurssecreta-
riaat. Telefonisch via 0592-266662
of per mail naar 
bestuur@tynaarlo.nl.

Wethouder Hans de Graaf heeft
vrijdag 2 november een bezoek
gebracht aan Donderen. Hij was
daar op uitnodiging van het be-
stuur van de belangenvereniging.

Tijdens het bezoek werd onder
meer gesproken over de ver-
keersveiligheid in het dorp, de
kwaliteit van het mobiele net-
werk en over de mogelijke aan-
leg van glasvezel. Aansluitend
werd een wandeling gemaakt
door het dorp, waarbij ook het
‘mooiste straatje van Donderen’
werd aangedaan. 

De Graaf kijkt terug op een waar-
devol bezoek. “Ik vind het 
belangrijk om te weten wat er
leeft in een dorp. Dat doe je door
je te laten zien en samen in ge-
sprek te gaan. Dan ervaar je zelf
wat er leeft. En kun je mensen op

Wethouder Hans de Graaf op 
bezoek in Donderen 

Wij zoeken jou!
Wil jij helpen gemeente en 
inwoners dichter bij elkaar te
brengen (binnen het sociaal 
domein). Dit kan door vroegtijdig
meedenken en meebepalen van-
uit ons platform Burgerparticipa-
tie. Je gaat met ons samen
nieuwe ideeën en aanpakken be-
denken voor betere verbinding
tussen gemeente en inwoner en
dit ook uitvoeren in de gemeente
Tynaarlo.

Wie zijn wij?
Het Platform Burgerparticipatie
Sociaal Domein is ontstaan uit de
vraag naar een meer eigentijdse
vorm van deelname en 
betrokkenheid van inwoners bij
ontwikkelingen binnen het 
sociaal domein. 

Door als platform de verbinding
te zoeken met zowel inwoners

als de gemeente willen we 
betrokkenheid aan beide kanten
bevorderen. Dit doen wij op 
basis van wederzijds vertrouwen
en gedeelde verantwoordelijk-
heid en door echt naar elkaar te
luisteren en samen op te trekken.

Wie ben jij?
Jij gelooft in de kracht van zelf
initiatief nemen en zelf richting 
geven aan zaken die in je leef-
omgeving spelen. 

Wat vragen wij van jou
Je bent op vrijwillige basis on-
geveer twee dagen in de maand 
samen met de andere leden van
het platform aan de slag. 

Interesse?
Neem dan contact op met Dirk
Moes. Bel naar 0645636168 of
stuur een mail naar
d.moes@verbeteraars.nl. 


