
Agenda
7 maart: 19.00-21.00 uur
Informatiebijeenkomst nieuwe bestemming vml. gem.huis Eelde
Locatie: voormalig gemeentehuis Eelde

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 28 februari 2018

Na de presentatie vertelde eige-
naar van de zorgboerderij, Floris
Verbon, over het bedrijf en gaf hij
een rondleiding. Dagelijks wer-
ken er zeven tot tien volwassenen
op de boerderij, waar op kleine
schaal zorg en dagbesteding wor-
den geboden. De werkzaamhe-
den variëren van het verzorgen
van de dieren tot het zagen en
kloven van hout. Eenvoudig en
overzichtelijk werk, waarbij ge-
zelligheid en een goede sfeer
voorop staan.

Stieneke Boerma, voorzitter van
de Dorpsbelangenvereniging,
schetste een beeld van het dorp,
de mensen en de voorzieningen.
Al wandelend door het dorp
kwamen er veel onderwerpen ter
sprake. Van de behoefte aan snel
internet tot vragen over bomen-

Na bezoekjes aan Tynaarlo,
Bunne Zeijen bracht het col-
lege van burgemeester en
wethouders vrijdag 23 febru-
ari een bezoek aan Oudemo-
len. De leden van de Dorps-
belangenvereniging namen
ze mee 'op struun' door het
dorp, dat met zo'n 80 inwo-
ners een van de kleinste dor-
pen in de gemeente is.

De start was in de schuur van
Zorgboerderij Oudemolen. Een
bijzonder staaltje architectuur in
de gemeente. Hier gaf inwoner
Thomas de Konink een presen-
tatie over zijn bedrijf Trashwal-
king. Een initiatief om mensen te
stimuleren zwerfvuil op te rui-
men tijdens het wandelen, om
zo een bijdrage te leveren aan
een schonere wereld. 

College op struun
kap en de slechte staat waarin de
zandpaden bepaalde periodes
van het jaar verkeren. Het ge-
sprek ging verder bij de familie
Talens thuis, penningmeester
van de Dorpsbelangenvereni-
ging. Daar werd het college har-
telijk ontvangen en kregen in-
woners de gelegenheid aan te
schuiven om onderwerpen die
hen bezighouden te bespreken.

Wethouder Henk Lammers stelt
vast dat de bezoeken aan de dor-
pen zinvol zijn: “Waarom zou-
den mensen bij ons op het ge-
meentehuis moeten komen als
wij ze ook zelf op kunnen zoe-
ken? Ik krijg een schat aan infor-
matie als ik de dorpen in ga. En
het geeft veel energie, het con-
tact met de mensen waar we het
voor doen.” 

Spreekuur 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

Spreekuur (zonder afspraak): woensdag 10.00 en 11.00 uur:
• eerste woensdag van de maand: Dorpshuis De Pan, Nieuwe Rijks-

weg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler Boer-

malaan 4, Paterswolde
• derde woensdag van de maand: De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

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

Tot en met mei is de gemeente Tynaarlo nog Culturele Ge-
meente van Drenthe! Voor de komende weken staan de vol-
gende Festyvals op het programma. Kijk voor het actuele nieuws
op: www.festyvals.nl.

3 & 4 maart laatste kans om de tentoon-
stelling van Roelof Bekkering te zien!
De voormalige inwoner van Eelde, Roelof Jan Bekkering
(1907–1989) was een bekend persoon in het dorp, waar veel ver-
halen over te vertellen zijn. De tentoonstelling is nog te bezoe-
ken op 3 en 4 maart van 12.00–17.00 uur in de dorpskerk van
Eelde en het naastgelegen Loughoes. Gedurende zijn leven
maakt Roelof Bekkering een groot aantal schilderijen en pen-
tekeningen. Vaak over Eelde, waarbij boerderijen en dorpsge-
zichten centraal stonden.

Familievoorstelling ‘Draaf met mij’
op 10 maart 

Leuk voor de hele familie van 0 tot 99 jaar!

Het kinderboek ‘Draaf met mij’ (van Rita Spijker en Yoko Heili-
gers) vertelt een poëtisch verhaal over de geboorte van een veu-
len. Stichting KAT heeft er een muzikale theatervoorstelling voor
de hele familie van gemaakt, met dans, poppenspel, zang, mu-
ziek en theater. In een toepasselijke omgeving: manage Laar-
woud in Zuidlaren.

Praktische informatie
• Kaarten à t 7,50 per persoon (kinderen tot 2 jaar gratis) zijn

verkrijgbaar via www.festyvals.nl.
• Op 10 maart zijn er twee voorstellingen: aanvang 13.30 en

15.30 uur. 
• De manege is 30 minuten voor aanvang geopend, duur voor-

stelling 45 minuten.
• Manege Laarwoud, Laarweg16, 9471AD Zuidlaren
Let op: De manege is onverwarmd, hou rekening met warme
kleding en/of neem een dekentje mee. Er zijn strobalen om op
te zitten en er zijn enkele rolstoelplaatsen.

Wandeling ‘Meisje van Yde’
op 11 & 18 maart 
Het Culturele Jaar sluit in mei af met een hoofdrol voor het
Meisje van Yde. Van 12 mei t/m 1 juni zijn er openluchtvoor-
stellingen over haar in Yde. Op 11 of 18 maart vanaf 14.00 uur
kunt u alvast nader kennismaken met het meisje, door te wan-
delen in het gebied waar ze gevonden is: de Hondstongen. Des-
kundigen vertellen u over de tijd waarin het meisje gevonden
is en over landschapselementen van toen die nog altijd zichtbaar
zijn.

De wandeling start om 14.00 vanaf Kunst B&V, Norgerweg 153
in Yde. Van 13.00 uur kunt u daar het werk van acht kunstenaars
bekijken die zich hebben laten inspireren door het meisje. 

Toegang en deelname is gratis. U moet zich wel even aanmel-
den bij Bernard Zwager, telefoon 06 57938088 of
b.zwager@gmail.com

Zie voor complete informatie: www.festyvals.nl, facebook of de
speciale FesTYvals app.

roerende zaak is de bestemming
Verkeer toegekend. Op de on-
roerende zaken worden werken
en werkzaamheden uitgevoerd
ter verwezenlijking van die be-
stemming.

Het koninklijk besluit is gepubli-
ceerd in de Staatscourant van 19
februari 2018, nr. 8186. 
Tegen dit besluit staat geen be-
roep open.

Een afschrift van het koninklijk
besluit ligt ter inzage op de vol-
gende locaties:
• gemeente Tynaarlo, Kornoelje-

plein 1 te Vries (openingstijden
staan op de website van de ge-
meente).

• Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, Griffioenlaan 2 te
Utrecht in de centrale hal.

Onteigening van onroerende 
zaken in de gemeente Tynaarlo
voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Rotonde N386
en nieuwbouw SV Tynaarlo 

De burgemeester van de ge-
meente Tynaarlo deelt mee dat,
ingevolge artikel 78, zevende lid,
van de onteigeningswet, vanaf 1
maart 2018 tot en met 11 
april 2018 een afschrift van het
koninklijk besluit van 31 januari
2018, nr. 2018000183, ter inzage
ligt. 

De in het koninklijk besluit ten
name van de provincie Drenthe
ter onteigening aangewezen on-
roerende zaken zijn nodig voor
de uitvoering van het bestem-
mingsplan Rotonde N386 en
nieuwbouw SV Tynaarlo. Aan de
ter onteigening aan te wijzen on-

Kennisgeving onteigening
onroerende zaken 

Drenthe, mevrouw Jetta
Klijnsma, gedeputeerde Cees Bijl
(Drenthe), de wethouders van de
Hondsruggemeenten en het be-
stuur van De Hondsrug UNESCO
Global Geopark aanwezig.
Het gezelschap maakte met de
elektrische wagens van EKO
Tours een excursie 'Kleintje Geo-
park' door het Hondsruggebied.

Mevrouw Andrée van Es, voor-
zitter van de Nederlandse Unesco
Commissie heeft  bekend ge-
maakt dat De Hondsrug UNESCO
Global Geopark de status voor de
komende vier jaar (2017-2021)
behoudt.

Bij de bekendmaking waren de
commissaris van de Koning in

Hondsrug houdt
UNESCO Geopark status

woont u volledig energieneu-
traal? Stel dan uw huis open tij-
dens Tynaarlo ’s Energietour, met
uw verhaal inspireert u anderen
om duurzamer te wonen!

Aanmelden
Aanmelden kan tot 1 maart bij

Geertjan Koers van EC Drentse
Aa. (g.j.koers@home.nl)

De gemeente Tynaarlo organi-
seert de Energietour in samen-
werking met Energie coöperatie
Drentse Aa en het Drents Ener-
gieloket. 

Zaterdag 17 maart is Tynaarlo’s
Energietour. De gemeente Ty-
naarlo is voor deze dag op zoek
naar inwoners met een (deels)
duurzame woning die deze wil-
len openstellen voor publiek. Tij-
dens de tour kunnen belangstel-
lenden een kijkje nemen in de
opengestelde huizen en in ge-
sprek komen met de eigenaren.
Ook geven bedrijven informatie
over de mogelijkheden om wo-
ningen te verduurzamen.

Oproep
Heeft u ervaring opgedaan met
het duurzamer maken van uw
huis? Verwarmt u uw huis op
duurzame wijze, met een warm-
tepomp, pelletkachel of een an-
dere vorm van duurzame ver-
warming? Heeft u geen
gasaansluiting meer nodig of

Gezocht: deelnemers Tynaarlo’s Energietour op 17 maart

dat moment niet meer inge-
schreven staan als ingezetenen in
Nederland. 

Mevrouw Gerding , de heren Ho-
nebeek, Kremer en  A-Kan wordt
verzocht respectievelijk voor 15
maart , 21 maart, 23 maart en 26
maart 2018 aangifte te doen van
verhuizing of vertrek naar het
buitenland. Na deze datum
wordt de persoonslijst opge-
schort. Daarna kan zij nog gedu-
rende zes weken een gemoti-
veerd bezwaar hiertegen
indienen bij burgemeester en
wethouders.

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

Uit onderzoek blijkt dat de 
hieronder vermelde personen
waarschijnlijk niet meer op het
adres wonen waarop zij in de 
Basisregistratie (BRP) staan inge-
schreven:

A.E. Gerding,
geboren 30 november 1984
L.K. Honebeek,
geboren 28 juni 1969
B. Kremer,
geboren 14 januari 1969
L.D. A-Kan,
geboren 20 september 1998

Omdat deze personen geen
adreswijziging hebben doorge-
geven is de gemeente van plan
de in de BRP opgenomen per-
soonslijst op te schorten, met de
aanduiding ‘verblijfplaats onbe-
kend of vertrek naar het buiten-
land’. Dit betekent dat zij vanaf

Oproep personen

Ervaringen van eerdere deel-
nemers: 
• Oppoetsen van jezelf
• Je krijgt meer grip op jezelf
• Soms is het fijn te merken dat je

niet de enige bent die tegen
iets op ziet of iets heeft mee-
gemaakt

• Je komt beter uit de verf
• Ik zou iedereen die misschien

wat eenzaam is of wat meer
richting zoekt in het leven wil-
len aanraden om Grip & Glans
te gaan doen

Meer info/aanmelding:
Vera Lolkema, Sociaal team,
tel. 0592-338938
E-mail: vera.lolkema@tynaarlo.nl

de deelnemers elkaar hierbij on-
dersteunen en ontstaan er vaak
langdurige contacten.

Samen met de ervaren docenten
Renske van Benthem en Nieske
van Sichem gaan de deelnemers
aan de slag met zaken als positief
denken, initiatief nemen en
daadkracht. De Grip & Glans-
cursus  kan ook ondersteunen bij
langer (zelfstandig) thuis blijven
wonen.

De cursus is ontwikkeld door het
UMCG  en de Rijks Universiteit
Groningen en bestaat uit zeven
bijeenkomsten van 2 – 2,5 uur.

Medio maart start de Grip &
Glans-cursus in Zuidlaren. Dit is
een cursus voor 50-plussers die
op een positieve manier, samen
met anderen, willen werken aan
meer leefplezier en een groter
gevoel van welbevinden. 

Ouder worden gaat vaak ge-
paard met allerlei veranderingen,
zoals verlies van een partner of
andere dierbaren, gezondheids-
problemen, verminderde mobili-
teit en pensioen. Vaak gaan men-
sen dan op zoek naar een nieuwe
balans in het leven. De Grip &
Glans-cursus kan hieraan een po-
sitieve bijdrage leveren. Omdat
het in groepsverband is kunnen

Grip & Glans-cursus in Zuidlaren De Ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 12 maart van
09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het ge-
sprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 8 maart 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).


