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daarna uitgewerkt door techna-
siumleerlingen van het Stads-
lyceum uit Groningen. Dit alles in
opdracht van de gemeente.

Wethouder Henk Berends legt uit
waarom de gemeente dit initia-
tief heeft genomen: “We wilden
de wandelpaden aantrekkelijker
maken met beweeg- en spel-
elementen, zodat ouders en 
kinderen van onze scholen 
gemakkelijker de keuze voor
wandelen (of fietsen) maken. Nu
dit is gerealiseerd bieden we
een gezond en aantrekkelijk 
alternatief om op school te 
komen.”

Duurzaam en veilig
De Technasiumleerlingen moes-
ten bij het maken van hun ont-
werp met strenge eisen rekening
houden. Zo was het een voor-
waarde dat de toestellen van
duurzame materialen gemaakt
zouden worden die niet snel stuk
gaan of makkelijk te repareren
zijn. Ook moesten ze voldoen aan

Het project ‘Naar school gaan
is leuk!’ uit Ter Borch heeft
afgelopen zaterdag de
Drentse Kern met Pit trofee
gewonnen. Naast de trofee
bestaat de prijs uit een geld-
bedrag van 2500 euro.

Het project is in gang gezet om
de wandelpaden rondom de
scholen uitdagender te maken
voor kinderen. Er zijn verschil-
lende obstakels en spelletjes 
geplaatst, zoals vrolijke hinkel-
paden, een zelfontworpen 
balanceerelement en gekleurde
stappaaltjes.

Mobiliteitsweek
De zaadjes voor dit project zijn
geplant tijdens de mobiliteits-
week in 2016. Toen hebben leer-
lingen van de groepen vijf van
cbs De Rietzanger en obs Ter
Borch de ontwerpen voor de
speeltoestellen gemaakt. Dat 
waren tekeningen waarin zij hun
fantasie de vrije loop hebben 
laten gaan. Hun ontwerpen zijn

Beste buurtproject van
Drenthe in Ter Borch 

de veiligheidseisen, geschikt zijn
voor kinderen en volwassenen
en uitvoerbaar binnen een bud-
get van 2500 euro.

Samenwerking
De wethouder is onder de indruk
van de samenwerking die ervoor
heeft gezorgd dat het project is
geslaagd: “Denk daarbij aan de
samenwerking tussen de leerlin-
gen van beide basisscholen, tus-
sen de basisschoolleerlingen en
de Technasiumleerlingen én alle
volwassenen die bij het project
waren betrokken. Zo zie je maar
hoe kinderen de kracht hebben
om te verbinden.” 

Kern met Pit is een landelijke
wedstrijd waarbij in elke provin-
cie één project gekozen tot 
trofee winnaar. De twaalf win-
nende buurtprojecten strijden nu
tegen elkaar in de landelijke 
finale. In totaal ontvangen drie
projecten een prijs plus een geld-
bedrag oplopend tot 3.000 euro. 

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat M. van der Ark (28-09-1995) waarschijnlijk
niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie 
personen (BRP) staat ingeschreven:

Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente
van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met
de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het 
buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet meer 
ingeschreven staat als ingezetenen in Nederland. 

Deze persoon wordt verzocht voor 15 februari 2018 aangifte te
doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze
datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij nog 
gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen 
indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te 
bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene 
nummer van de gemeente (0592-266662).

Woensdag 7 februari informatiebijeenkomst 
Mindfulness voor Mantelzorgers
Half maart start in Zuidlaren een training mindfulness voor man-
telzorgers. Op woensdag 7 februari vanaf 19.30 uur vindt in Dorps-
huis De Pan in Vries een informatieavond daarover plaats. Aan-
melden voor de informatieavond kan tot 1 februari bij Stichting
Trias via 0592 – 338938 of mail naar info@stichtingtrias.nl Meer info
www.tynaarlo.nl

Nomineer sporters voor 
Provinciaal Sportgala op 12 maart!
In 2017 zijn er weer vele Drentse sporters en ploegen die een 
topprestatie hebben geleverd. Ook in de gemeente Tynaarlo! De 
gemeente Tynaarlo roept iedereen op om kandidaten aan te 
dragen die volgens hem/haar kans moeten maken op de titel
Drentse sportman, sportvrouw, sportploeg of sporttalent van het
jaar 2017.

Iedereen kan sporters uit Tynaarlo die een knappe prestatie 
hebben geleverd, aandragen voor het Drentse Sportgala. 
Kandidaten kunnen tot en met zondag 4 februari aangemeld 
worden via het formulier op www.tynaarlo.n De eis is dat de
sporter in Drenthe woont op het moment van zijn/haar prestatie.
Uit de aanmeldingen nomineert een jury uit Tynaarlo vervolgens
in iedere categorie één sporter of ploeg voor het Sportgala.

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

Wethouder Henk Berends met Eke en Evie van cbs De Rietzanger, de trotse vertegenwoordigers van het
project ‘Naar school gaan is leuk!’

lijke partijen die op dit moment
op zoek zijn naar passende huis-
vesting. Denk bijvoorbeeld aan
het Klompenmuseum dat op de
huidige plek uit z’n jasje groeit.
Of Stichting Ol Eel , nu gevestigd
op een tijdelijke locatie aan de
mw. Bahler-Boermalaan, maar op
zoek naar permanente huisves-
ting.” 

Ook ziet de wethouder moge-
lijkheden om samen met Stich-
ting Trias, die op dit moment de
dorpshuizen De Pan en De 
Ludinge beheert, te kijken naar
het herhuisvesten van de activi-
teiten die er op dit moment
plaatsvinden. 

Volop kansen dus, maar eerst zal
de raad hiervoor beleid moeten
ontwikkelen. Op 30 januari is er
een informatieavond over dit 
onderwerp voor de raad. 

In Eelde, Vries en Zuidlaren
worden nieuwe scholen en
sportaccommodaties gereali-
seerd. Daardoor komen de ko-
mende jaren de oude sport-
en schoolgebouwen leeg te
staan. Het gaat om 23 gebou-
wen. 

Wethouder Nina Hofstra is er
trots op dat het huidige college
concrete plannen voor (ver)
nieuwbouw van alle scholen en
sportaccommodaties in de 
gemeente heeft gemaakt: “Bin-
nen vijf jaar zijn alle scholen en
sportgebouwen in de gemeente
toekomstbestendig.”

In principe komen de oude 
gebouwen te koop te staan.
Maar Hofstra ziet naast verkoop
ook andere mogelijkheden: “Wie
weet kunnen een aantal van
deze gebouwen een plek bieden
voor culturele en maatschappe-

Plannen voor oude school- en
sportgebouwen gemeente Tynaarlo

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-
beschikking 2018 weer op de mat.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2018?
De ontwikkeling van de woningmarkt in deze periode is zeer 
verschillend tussen gemeenten en tussen regio’s. De WOZ-waarde
wordt vastgesteld door de gemeente en heeft ongeveer een jaar ver-
traging. De WOZ-waarde die u ontvangt, gaat dus over de woning-
waarde van begin 2017. De gemeente kijkt bij de vaststelling naar 
vergelijkbare woningen in de wijk. Daarbij wordt rekening gehouden
met de individuele objectkenmerken, bijvoorbeeld verschillen in
grootte, in bouwkundige staat, in ligging en andere waardebepa-
lende factoren van het specifieke object. Hierbij kan het voorkomen
dat woningen in een specifieke wijk of soort meer of minder geste-
gen zijn dan verwacht.

Onroerende zaakbelasting
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-
waarde. Het percentage bedraagt voor:
De gebruikersbelasting (niet-woning) 0,0943%
De eigenarenbelasting (niet-woning) 0,1471%
De eigenarenbelasting (woning) 0,1117% 

Rioolheffing
In het belastingjaar 2018 is het tarief voor rioolheffing bij een 
waterverbruik van 0 tot en met 350 m3 net als in 2017 vastgesteld op
t 165,87. Voor overige tarieven kunt u terecht op www.tynaarlo.nl

Automatische incasso
Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automati-
sche incasso, dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw 
rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische 
incasso dan moet het bedrag van de aanslag in twee termijnen 
worden betaald.

Bezwaar tegen uw WOZ-waarde? Eerst even bellen!
Als u na ontvangst van uw waardebeschikking overweegt om 
bezwaar in te dienen, kan het handig zijn om eerst telefonisch 
contact op te nemen met de taxateur of één van de medewerkers. Zij
kunnen u meer uitleg geven over de totstandkoming van de waarde
van uw object. Als duidelijk blijkt dat er onjuistheden in uw waarde-
beschikking staan, kunnen deze veelal meteen opgelost worden. U
kunt ons bereiken via telefoonnummer 0592-266 662. Zorg voor het
indienen van een bezwaarschrift dat u op de hoogte bent van deze
informatie. 

Meer informatie?
U vindt meer informatie over de aanslag op de achterzijde van uw
aanslagbiljet of op de website van de gemeente.

Gemeentelijke belastingen en
WOZ-beschikking 2018

De Rentekortingsregeling (RKR)
De Rentekortingsregeling geeft
bedrijven korting op de rente die
zij betaalen voor de lening(en)
die zij afsluiten om het investe-
ringsproject uit te voeren.

Over de Bedrijvenregeling 
Drenthe
De bedrijvenregeling is een 
samenwerking tussen de Provin-
cie Drenthe en de gemeenten As-
sen, Tynaarlo, Midden-Drenthe,
Noordenveld, Westerveld en Bor-
ger-Odoorn.
Kijk voor meer informatie op
www.snn.eu/brdrenthe

De Arbeidsplaatsenregeling
(APR)
Met de APR krijgen bedrijven een
bijdrage in de kosten voor nieuw
te creëren arbeidsplaatsen. De ar-
beidsplaatsen moeten tot stand 
komen als gevolg van de uitvoe-
ring van het investeringsproject. 

Het investeringsproject kan 
betrekking hebben op het vesti-
gen in de gemeente, uitbreiding
van de bedrijfsactiviteiten, diver-
sificatie, fundamentele wijziging
van bedrijfsactiviteiten of inno-
vatie.

De provincie Drenthe en de 
gemeente Tynaarlo stellen 
t 360.000,-  subsidie beschikbaar
voor mkb-bedrijven die willen 
investeren in vestiging, uitbrei-
ding, innovatie, diversificatie of
fundamentele wijziging van 
bedrijfsactiviteiten. De bedrijven-
regeling Drenthe bestaat uit
twee onderdelen: de Arbeids-
plaatsenregeling (APR) en de
Rentekortingsregeling (RKR).
Sinds 8 januari 2018 kunnen 
ondernemers een subsidieaan-
vraag indienen bij Samenwer-
kingsverband Noord-Nederland
(SNN), die de uitvoering verzorgt.

Bedrijvenregeling Drenthe voor versterken
economische structuur in gemeente Tynaarlo

• Vraagt vooraf toestemming
aan de rechtmatige eigenaar
of beheerder van het terrein,
indien niet openbare wegen,
paden en terreinen gebruikt
worden;

Schaderegeling
De militairen doen hun uiterste
best om overlast te voorkomen.
Mocht toch schade ontstaan, dan
kunnen betrokkenen zich (onder
vermelding van zoveel mogelijk
gegevens) melden bij:
jdvclaims@mindef.nl

Van 29 januari t/m 2 februari
vindt een militaire oefening
plaats, die zich zal afspelen in het
gebied tussen Assen, Zuidhorn,
de Eemshaven, Delfzijl en Hooge-
zand. De militairen zijn bewa-
pend, er wordt geen gebruik ge-
maakt van munitie of 
oefenmunitie. 

De oefenende eenheid:
• Maakt in principe alleen ge-

bruik van openbare wegen, pa-
den en terreinen;

Militaire oefening 

Werkzaamheden brug Zeegserloopje
De brug in de Hunebedstraat over het Zeegserloopje tussen Zeegse
en Tynaarlo wordt vervangen. Maandag 12 februari start de aanne-
mer met de werkzaamheden en vanaf dat moment is de brug ge-
stremd voor alle verkeer. Als het weer meewerkt is het werk eind
maart klaar.
Voor fietsers en voetgangers is er een omleidingsroute via de Wed-
broeken en voor autoverkeer via Gasteren en Anloo. Informatie
over de werkzaamheden en de omleidingsroutes staat op
www.tynaarlo.nl

Inloopavond
Iedereen die behoefte heeft aan informatie over de werkzaamheden
kan op dinsdag 30 januari tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen tij-
dens de inloopavond in café-restaurant Het Witte Huis in Zeegse.
Kunt u die avond niet of heef u vragen die niet kunnen wachten tot
de inloopavond? Neem dan contact op met de projectleider Freddy
Hoogheem. Hij is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via het
algemene telefoonnummer van de gemeente: 0592 – 26 66 62. 

voor gelden, kost dat veel tijd. 
Intussen wordt waar mogelijk
doorgewerkt.

Volgens de nieuwe planning is
het centrum van Eelde halver-
wege april klaar! Het is nog even
doorbijten, maar hier en daar is
nu al een glimp van het uitein-
delijke resultaat te zien. De aan-
gepaste planning staat op
www.centrumplan-eelde.nl

hadden de nutsbedrijven en hun
aannemer te kampen met perso-
nele en planningstechnische pro-
blemen. De belangrijkste oorzaak
is echter dat ter hoogte van het
voormalige tankstation restanten
van vervuiling zijn aangetroffen.
Er is daarbij geen sprake van 
gevaar voor de volksgezondheid.
Maar nu de weg toch open ligt,
wordt de vervuiling opgeruimd.
Omdat daar officiële procedures

Rond de kerstperiode hebben de
werkzaamheden in het centrum
van Eelde een tijdje stilgelegen.
Maar nu is er weer volop activi-
teit. 
Helaas lopen  de werkzaamhe-
den ongeveer een maand achter
op de oorspronkelijke planning.
Een combinatie van factoren is
daarvoor verantwoordelijk. 
Allereerst speelt het extreem
natte weer een rol. Daarnaast

Centrumplan Eelde

Het sociaal team Zuidlaren zoekt enthousiaste vrijwilligers om 
senioren te bezoeken en hen te informeren over de het project Soci-
aal Vitaal. 

Wilt u senioren bezoeken? Meld u dan aan bij Titia Robroch van het
Sociaal Team Zuidlaren. Zij is bereikbaar via titia.robroch@tynaarlo.nl
of telefonisch 0592 – 338 938. 

Maandag 29 januari worden de vrijwilligers voorbereid op de huis-
bezoeken. In de dagen daarna vinden de huisbezoeken plaats. Vrij-
willigers ontvangen een kleine vergoeding. Minimumleeftijd is 18 jaar.
Meer info kijk op www.tynaarlo.nl

Hulp gezocht Sociaal Vitaal


