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verre wij hun woonwensen kun-
nen realiseren. Wij willen al bij
het ontwerp van de wijk ideeën
van belangstellenden betrek-
ken.” 

Aanpak
Naar verwachting komt er in het
najaar een eerste informatiebij-
eenkomst. Nog bekeken moet
worden hoe de burgerparticipa-
tie van belangstellenden en om-
wonenden er precies uit gaat
zien. Ook de omwonenden zul-
len bij het ontwerpproces wor-
den betrokken. 

Voordat de burgerparticipatie

Na de zomervakantie wordt dui-
delijk hoe groot de behoefte is
aan woningbouw in de dorpen
Vries, Eelde en Zuidlaren. Het on-
derzoek daarnaar bevindt zich in-
middels in een afrondende fase.
Het bestudeert niet alleen het
aantal woningen waaraan be-
hoefte is, maar ook de gewenste
types en   prijscategorieën. 

De gemeente merkt dat er in ie-
der geval ruime belangstelling is
voor woningbouw in Vries. 33 be-
langstellenden hebben zelfs al
spontaan geschreven in principe
belangstelling te hebben voor
een kavel in Vries-Zuid. 

Liever vandaag dan morgen
Wethouder René Kraaijenbrink
zegt dat B&W zich zeer bewust
zijn van de mensen die liever van-
daag dan morgen in Vries willen
bouwen. “Ik verwacht zeker dat
het onderzoek de behoefte aan
nieuwbouw in Vries bevestigt.
Wanneer dat inderdaad het ge-
val is, willen we samen met be-
langstellenden bekijken in hoe-

Woningbouw in Vries?
kan beginnen, moet er nog wel
het een en ander gebeuren. Zo
moet er een projectgroep wor-
den samengesteld en moet er
een startnotitie komen, met een
planning van de te zetten stap-
pen. 

Met het aannemen van een
startnotie moet de gemeente-
raad opdracht geven om de
werkzaamheden te starten die
nodig zijn om de bouw van een
uitbreidingswijk mogelijk te ma-
ken. Zo moet er een steden-
bouwkundig plan komen en
moet een bestemmingsplanpro-
cedure worden doorlopen. 

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

Vakantie en niet weg?
Ga een dagje voordelig met de
bus op stap! 
Met een Dal-Dagkaart van t 10
reist u de hele dag onbeperkt
met alle bussen in Groningen
en Drenthe. En in juli en augus-
tus mag de tweede persoon gra-

tis mee! Daarnaast mogen per
volwassene 3 kinderen van 4 t/m
11 jaar gratis meereizen! Kin-
deren t/m 3 jaar reizen altijd gra-
tis mee.
Kijk voor meer informatie op
www.zomerbroezzn.nl.

Ruim t 40.000 voor
natuur Zeijen
De Stichting Zeijerwiek en om-
geving krijgt van de gemeente
Tynaarlo t 42.350 voor behoud
en verbetering van de natuur,
het landschap en de cultuurhis-
torie rondom Zeijen. 

De stichting zet zich onder meer
in voor de weidevogels, vlinders,
insecten en ongewervelde die-
ren, waarvan de aantallen in-
middels dramatisch terug lopen.
De stichting doet ook een be-
roep op de provincie en de ge-
meente Assen.  

De subsidie van Tynaarlo is voor
een groot aantal activiteiten,
waaronder:
1. Verhoging van het waterpeil

van het Veldakkersveen. 
2. Inzaaien of inplanten van 

houtwal met insecten-
vriendelijke beplanting. 

3. Aanleg voedselweide voor 
vlinders en insecten en onge-
wervelde dieren rondom
Zeijengoed.  

4. Plaatsen van webcams om 
natuurwaarden zichtbaarder
en toegankelijker te maken.

5. Herstel deel Veentjesroute 
route langs Zeijerwiek door 
verbeteren talud. Ook
verbeteren van bestaande 

banken, sluisjes en trap naar
fietspad.

6. Drukken Pingo-ruïnes
wandelroute-brochure.

7. Zeiierwiek: uitzetten
graskarpers, plaatsen
energiezuinige pomp en
uitdiepen en herstel kade/
bezink-bassin.

8. Organiseren jaarlijkse
Natuurwerkdag. 

9. Verduurzamen
onderhoudsmateriaal.  

10.Creëren meer ruimte voor
activiteiten in ijsclubgebouw.

Burgemeester en wethouders
zijn erg ingenomen met de in-
zet van de Stichting Zeijerwiek.
Wethouder René Kraaijenbrink:
“De insecten en vogels kunnen
alle hulp gebruiken die we kun-
nen organiseren. Daarom komt
het plan van de Stichting Zeijer-
wiek als geroepen. Bovendien
willen we graag dat inwoners
medeverantwoordelijkheid
voor hun leefomgeving nemen.
Dat doet de stichting! En dat
ook nog eens in nauwe samen-
spraak met de inwoners en an-
dere organisaties van Zijen,
waaronder de Boermarke en de
Belangenvereniging Zeijen.
Top!”

Werkgroep Zeijerwiek in actie: in juni renoveerden werkgroeple-
den de brug over de sloot bij het Kerkpad.


