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Zuidema en de gemeente niet van de wijs hebben ge-
bracht.

De laatste werkzaamheden richten zich komende
maanden op de Kerkhoflaan en de Burgemeester
Strubenweg. Ook deze straten krijgen een nieuw, ge-
scheiden rioolstelsel (regenwater en vuil water)   en
een nieuwe bestrating.
Helemaal los staand van dit project gaan particuliere
eigenaren het oude Hemapand en een woonboer-
derij aan de Kerkhoflaan slopen. 

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met de
projectopzichter namens de gemeente: Wim Dan-
hof, telefoon 06 – 20 40 95. Of ga op dinsdag naar het
wekelijks spreekuur in de directiekeet op de Wester-
horn, van 12 tot 13 uur. Ook mogelijk: het meldings-
formulier invullen op de website www.centrumplan-
Eelde.nl (rechtsboven, onder ‘contact’).

De vernieuwing van het centrum van Eelde is naar
verwachting eind juli, vóór de bouwvak, klaar. Eelde
heeft dan weer een aantrekkelijk dorpscentrum, waar
het goed winkelen, wonen en flaneren is! 

Voor dat mooie resultaat zijn dan heel wat tegen-
vallers overwonnen. De eerste: kabels en leidingen die
niet op de kaarten stonden, maar wel eerst opge-
ruimd moesten worden. Daarna: onverwachte ar-
cheologische ontdekkingen. Geen spectaculaire, maar
het werk moest er wel voor worden stil gelegd.
Volgende tegenvaller: explosieven! Driehonderd pa-
tronen en een granaat. Verder: vervuiling nabij de
kerk op de locatie van een voormalig tankstation, in
september / oktober heel veel regen en daarna drie
vorstperiodes.

Fikse tegenvallers, die tot steeds meer weken vertra-
ging hebben geleid, maar de mensen van aannemer

Centrum Eelde eind juli klaar 

Verplaatsing weekmarkt Eelde
In verband met de herinrichting van het centrum van Eelde wordt
de weekmarkt tijdelijk verplaatst.
Woensdag 11, 18 en 25 april  staan de kramen aan de Hoofdweg
voor museum de Buitenplaats.

Connexxion nieuwe 
vervoerder Wmo 
Vanaf 9 april is in onze gemeente 
Connexxion de vervoerder voor de WMO en niet meer VMNN. De
oude Wmo-pas is vanaf 9 april niet meer geldig. Wie nog geen
Wmo-pas heeft ontvangen, kan het beste contact opnemen met de
gemeente via 0592 - 266 737 of sociaalteam@tynaarlo.nl.

Publiek Vervoer is een nieuwe samenwerking van alle Groningse en
Drentse gemeenten, de twee provincies en het OV-bureau 
Groningen Drenthe.  Onder Publiek Vervoer vallen alle vervoers-
vormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leer-
lingenververvoer gebruik van kunnen maken. Ook de regiotaxi’s en
buurtbussen vallen onder Publiek Vervoer. 

Voor leerlingen in het leerlingenvervoer en hun ouders verandert
dit schooljaar nog helemaal niks. 

Het doel van de nieuwe samenwerking is dat al de genoemde 
vervoersvormen ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk 
blijven.

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 

Rijksweg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler 

Boermalaan 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

Wijziging afvalinzameling 
De inzameling van restafval van maandag 2 april (2e Paasdag)  in 
Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve is verschoven naar zaterdag
7 april.

• 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:Ministerie
van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
postbus 90004
telefoon 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

Van 9 t/m 13 april 2018 houdt de
verbindingsdienst een verbin-
dingsoefening die zich afspeelt
in de provincies Groningen, Fries-
land, Drenthe en de kop van
Overijssel.

De eenheid gaat op meerdere lo-
caties in het genoemde gebied
verbindingsposten inrichten. 
De militairen zijn bewapend, er
wordt geen gebruik gemaakt van
munitie of oefenmunitie 

De oefenende eenheid
• Maakt in principe alleen 

gebruik maken van openbare
wegen, paden en terreinen;

Militaire oefening

Nieuwe uitgifte bouwkavels 
Ter Borch 
Na de succesvolle verkoop van kavels op het eerste eiland in Rietwijk
Noord start de gemeente met de vervolguitgifte van particuliere
bouwkavels op het volgende eiland,  De Azuurjuffer. 
Alle kavels liggen aan het water waarbij het merendeel uitzicht heeft
op de ecozone of de Madijk. 

In totaal worden 23 kavels uitgegeven. Zeventien kavels zijn be-
stemd voor de bouw van een vrijstaande woning. Daarnaast worden
zes kavels voor twee-onder-één-kap woningen uitgegeven.

Voor de vrijstaande woningen varieert de kavelgrootte tussen de 
ca 567 m² tot maar liefst 971m² met kavelprijzen vanaf t 182.500,-.
De kavels voor twee-onder-één-kap woningen zijn ongeveer 400 m²
met kavelprijzen vanaf t 147.750,-. 

De inschrijving sluit op woensdag 18 april 2018 om 12.00 uur. De even-
tuele loting en toewijzing is op donderdag 19 april is om 16.30 uur.
Meer informatie over de uitgifte is te vinden op
www.thuisintynaarlo.nl.

de site de komende tijd verder
ontwikkeld worden. Thijsen: “We
kunnen onder meer analyseren
welke informatie het meest 
bekeken wordt. Ook kunnen 
bezoekers zélf op iedere pagina
aangeven of ze hebben gevon-
den wat ze zoeken. Met die 
gegevens kunnen we onze web-
site verder verbeteren.”

site heeft de gemeente inwoners
en ondernemers betrokken. Zij
hebben meegedacht over hoe de
gemeente de website het beste
kon inrichten en vormgeven.
Deze inbreng heeft veel invloed
op de website gehad. 

Website staat nu en wordt
steeds beter
Nu de website gelanceerd is, zal

De gemeente Tynaarlo heeft
woensdag 4 april haar nieuwe
website gelanceerd. Hij is 
gebruiksvriendelijker en over-
zichtelijker dan de ‘oude’. Zo zijn
de meest gevraagde informatie
en producten het snelste te vin-
den. Zoals het aanvragen van een
paspoort of een vergunning of
het doen van een melding over
losliggende tegels.
De nieuwe website heeft ook een
betere zoekfunctie en is te 
gebruiken op alle mobiele appa-
raten. “Heel belangrijk in een tijd
waarin bijna iedereen digitaal én
mobiel is,” zegt burgemeester
Marcel Thijsen. “De website is ons
belangrijkste voorlichtingsmiddel,
maar vooral ook een platform
waar inwoners hun zaken digi-
taal kunnen regelen. Daarom is
de nieuwe site zoveel mogelijk
actiegericht.” De bezoeker kan
in veel gevallen direct een 
product aanvragen, een afspraak
maken, of direct naar de juiste
informatie van andere overhe-
den en instellingen. 

Inbreng van inwoners en 
ondernemers
Bij de opzet van de nieuwe web-

Nieuwe website gemeente Tynaarlo
Te koop bij inschrijving: perceel
agrarische grond in Midlaren
Aan de Groningerstraat tussen Midlaren en Zuidlaren is een perceel
grond met agrarische bestemming te koop. De te verkopen opper-
vlakte bedraagt ca. 3.080m². Het perceel is de laatste jaren in gebruik
geweest als kleindierenweide, tuin en opslagterrein.

De inschrijftermijn sluit op woensdag 2 mei 2018 om 12.00 uur. 

Een informatiepakket met een procedurebeschrijving en benodigd
inschrijfformulier kunt u aanvragen  per mail via kavels@tynaarlo.nl
of telefonisch 0592-266 662. Alleen door de gemeente verstrekte 
inschrijfformulieren worden in de procedure meegenomen.

denken, initiatief nemen en
daadkracht. De Grip & Glans-cur-
sus  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.

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: Titia 
Robroch, Sociaal team, tel. 0592-
338938
E-mail: titia.robroch@tynaarlo.nl

Bij voldoende deelname (mini-
maal 6) wordt eind april/begin
mei gestart met de Grip & Glans-
cursus in Zuidlaren. Dit is een cur-
sus 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 
gepaard met allerlei veranderin-
gen, zoals verlies van een partner
of andere dierbaren, gezond-
heidsproblemen, verminderde
mobiliteit en pensioen. Vaak
gaan mensen dan op zoek naar
een nieuwe balans in het leven.
De Grip & Glans-cursus kan hier-
aan een positieve bijdrage leve-
ren. Omdat het in groepsverband
is kunnen de deelnemers elkaar
hierbij ondersteunen 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

Grip & Glans-cursus in Zuidlaren

Hondenoverlast ergernis voor inwoners Tynaarlo 
Inwoners van de gemeente Tynaarlo ervaren regelmatig overlast van honden. Zo komt het voor dat 
honden loslopen op kinderspeelplaatsen en begraafplaatsen. Ook wordt op veel plaatsen in de gemeente
de hondenpoep niet opgeruimd. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om de regels na
te leven en daarmee overlast en incidenten te voorkomen.

Wat zijn de regels?
Een hond moet binnen de bebouwde kom altijd worden aangelijnd en hondenpoep moet worden 
opgeruimd. Buiten de bebouwde kom mogen honden wel loslopen, het is dan een voorwaarde dat de
hond onder voldoende toezicht staat. 

Controle
De boa’s van de gemeente controleren of hondenbezitters zich aan de regels houden. Wie dat niet doet
krijgt een boete van t 90. 


