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vóór is ze onder meer werkzaam
geweest als ziekenverzorgster,
groepsleidster, cursusleidster, 
juridisch medewerker, reïntegra-
tieconsulent, bedrijfsmanager, 
senior adviseur en afdelingshoofd
bij de gemeente De Marne. 
Oetra draait sinds 2010 mee in
de gemeentepolitiek.

Portefeuille onder meer: duur-
zaamheid, zorg, sociale zaken,
wmo, welzijn, volksgezondheid,
jeugdzorg en kunst & cultuur.

Wethouder Henk Lammers
CDA’er Henk Lammers uit Zuid-
wolde heeft de afgelopen an-
derhalf jaar de zieke wethouder
Theun Wijbenga vervangen. Van
2010 tot 2014 was Henk wethou-
der van de gemeente De Wol-
den.
Van eind jaren ‘70 tot 2010
werkte hij bij Shell en de NAM,
vooral als automatiseringsdes-
kundige, onder meer als ma-
nager.
Vanaf 2007 was hij onder meer
ook lid van provinciale staten, 
bestuurder van het voormalige
waterschap Reest en Wieden en
fractievoorzitter van het water-
schap Drents Overijsselse Delta.

Portefeuille onder meer: verkeer,
arbeidsmarktparticipatie, afval,
groen, milieu en openbare
ruimte.

Wethouder Hans de Graaf
Wethouder Hans de Graaf (Chris-
tenUnie) was afgelopen vier jaar
wethouder van de gemeente 
Marum, en daarvóór ook al wet-
houder in Tynaarlo. 

Van 1984 tot 2002 werkte hij bij
een groot landelijk opererend 
accountantskantoor. Veertien

De gemeenteraad van Tynaarlo
heeft vorige week dinsdag (24
april) vijf wethouders gekozen:
René Kraaijenbrink van Leefbaar
Tynaarlo, Oetra Gopal van Groen-
Links, Pepijn Vemer van D66,
Henk Lammers van het CDA en
Hans de Graaf van de Christen-
Unie. De partijen waartoe ze 
behoren hebben in de gemeen-
teraad een ruime meerderheid:
15 van de 23 zetels.

Samen met de burgemeester vor-
men de wethouders als College
van Burgemeester en Wethou-
ders het dagelijks bestuur van de
gemeente. We stellen de nieuwe
wethouders aan u voor. 
Elke wethouder heeft onderwer-
pen waarmee hij/zij binnen het
college van B&W eerstverant-
woordelijke is. Ze vormen haar/-
zijn ‘portefeuille’. We noemen de
‘grootste’ onderwerpen.

Wethouder René Kraaijen-
brink
Wethouder René Kraaijenbrink
was projectmanager IT bij de
Rijksuniversiteit Groningen.
Vanaf 2002 was hij raadslid voor
Leefbaar Tynaarlo. Hij is ook jaren
actief bij Dorpsbelangen Zuidl-
aarderveen. 
Zijn politiek/bestuurlijk specia-
lisme is ruimtelijke ordening en
milieu.
René is afgestudeerd in HTS
(HBO) microbiologie.

Portefeuille onder meer: econo-
mische zaken, ruimtelijke orde-
ning, recreatie & toerisme en
landbouw, landschap & natuur.

Wethouder Oetra Gopal
Wethouder Oetra Gopal was
wethouder in de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Daar-

Dit zijn onze nieuwe wethouders
jaar als registeraccountant,
daarna vier jaar als consultant
voor het lokaal bestuur.  
Van 2002 tot 2012 was hij onder
meer projectcontroller in de 
gemeente Groningen voor de
grote projecten regiotram, Meer-
stad, zuidelijke ringweg en 
Forum. En assistent-concerncon-
troller in de gemeenten Gronin-
gen en Coevorden.

Hans werkt als wethouder part-
time (50%).

Portefeuille onder meer: finan-
ciën, grondzaken, accommoda-
tiebeleid en sport.

Wethouder Pepijn Vemer
Wethouder Pepijn Vemer
werkte bij 4C[n] als gezond-
heidseconoom aan  problemen
rond de betaalbaarheid van de
gezondheidszorg. Daarvóór was
hij wetenschappelijk onderzoe-
ker op de afdeling Epidemiologie
aan het Universitair Medisch Cen-
trum Groningen, en werkte hij
op de afdeling Pharmacoepide-
milogy & Pharmacoeconomy van
de RUG. Aan die zelfde universi-
teit is hij afgestudeerd in de eco-
nometrie. Na een stage in de VS
werkte hij bij Agis Zorgverzeke-
ringen in Amersfoort, onder-
zoeksbureau APE in Den Haag
en het Institute for Medical Tech
nology Assessment (iMTA) van
de Erasmus Universiteit waar hij
ook is gepromoveerd. 
Pepijn was sinds 2014 in Tynaarlo
raadslid voor D66, sinds septem-
ber vorig jaar als fractievoorzit-
ter.

Portefeuille onder meer: bedrij-
vencontacten, communicatie, on-
derwijs, wonen/volkshuisvesting
en dienstverlening.

Stilte
Zeg niets
Doe niets

Ervaar en luister

De stilte, zo vol van geluid
Het geluid van jezelf

Het geluid waarvan je niet weet dat het bestaat
Omdat je het nog nooit hebt gehoord

De stilte kijkt je recht in de ogen
Loop niet weg, blijf staan

Het geeft niet als het je raakt
Er is stilte omdat jij geen geluid maakt
De stilte slaat een arm om je heen

Neem de tijd om stil te staan bij dit moment
Verleden

Herinneren
Herdenken

Stilte

Amber Bontekoe
Voordracht Nationaal Monument Kamp Vught, 2015

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

Nationale
herdenking op 4 mei 2018
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij burgers en
militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook
ter wereld zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog.

Inwoners en belangstellenden worden van harte uitgenodigd
één van de herdenkingen in de hoofdkernen bij te wonen.

Eelde
17.00 uur Wethouder Gopal legt van een graftak bij het

monument in Eelderwolde 
18.00 uur Korte toespraak wethouder Vemer en kransleg-

ging bij monument van Jacob de Vries in het
Kluivingsbos

19.00 uur Bijeenkomst in de Dorpskerk
Herdenkingstoespraak wethouder Gopal

19.35 uur Vertrek stille tocht vanaf de Dorpskerk naar de
begraafplaats

19.55 uur Kranslegging, bij monument Stoffer Holtjer en
bij de graven van de Engelse oorlogsvliegers
door wethouder Gopal

20.00 uur Stilte
20.02 uur Wilhelmus en Engels volkslied, aansluitend rond-

gang langs de graven. Gelegenheid om bloemen
te leggen

20.15 uur Napraten in ’t Loughoes, iedereen is welkom

Vries
19.00 uur Dorpskerk open
19.15 uur Leerlingen van de Holtenhoek en de Vijverstee

lezen zelfgeschreven gedichten voor, De cantorij
zingt. Herdenkingstoespraak door dominee Bert
Altena.

19.40 uur Vertrek stille tocht vanaf de Dorpskerk naar het
oorlogsmonument

19.55 uur Janny Roggen leest de namen voor die op het
monument staan, Scouting Vries hijst de vlag
halfstok, Harmonie Vries blaast de Last Post

20.00 uur Stilte 
20.02 uur Harmonie speelt Wilhelmus, gemeente en kerk

leggen kransen, Scouting en schoolkinderen en
leggen bloemen, daarna is er voor iedereen 
gelegenheid om bloemen te leggen
Herdenkingstoespraak door burgemeester 
Thijsen

20.30 uur Napraten in het Ontmoetingshuis, iedereen is
welkom

Zuidlaren
19.30 uur Verzamelen bij de Synagoge, Zuiderstraat, wet-

houder Lammers sluit aan
19.35 uur Vertegenwoordiger Joodse Gemeente spreekt

Kadisj-gebed uit
19.40 uur Vertrek stille tocht vanaf de Synagoge via de

Brink naar het oorlogsmonument
19.45 uur Koraalmuziek bij monument
20.00 uur Stilte
20.02 uur Muziekkorps speelt Wilhelmus, kranslegging en

gelegenheid om bloemen te leggen, schoolkin-
deren dragen gedichten voor
Herdenkingstoespraak door wethouder 
Lammers

Ook als u niet bij één van de herdenkingsbijeenkomsten aan-
wezig bent, vragen wij u om rond 20.00 uur stil te zijn en re-
kening te houden met mensen die willen herdenken. Vanaf
18.00 uur kunt u de vlag halfstok hangen.

Op 5 mei, Nationale Bevrijdingsdag, is het feest in 
Nederland. Hang dan de vlag in top!

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 
• Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is het gemeentehuis gesloten
• Vrijdag 11 mei, dag na Hemelvaart, is het gemeentehuis gesloten
• Jeugdhulp is vrijdag 11 mei alleen voor spoedvragen bereikbaar van

8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37

Op de foto: vnlr  Henk Lammers, Oetra Gopal, René Kraaijenbrink, Pepijn Vemer en Hans de Graaf
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tiatiefnemers van deze actie. Zij
willen samen met de Drentse ge-
meenten tien duizend huishou-
dens helpen om het energiever-
bruik te verminderen en te
verduurzamen.

Na de actie komt er een bijeen-
komst om de resultaten te delen
en vervolgstappen te bespreken. 

De Provincie Drenthe en de Han-
zehogeschool Groningen zijn ini-

Studenten van Hanzehogeschool
Groningen gaan komende we-
ken in een deel van Zuidlaren
langs de deur om te noteren wie
wil mee doen aan de actie ‘10.000
duurzame huishoudens’. In april
ontvingen de inwoners hiervoor
een uitnodiging.

Tijdens de actie gaan inwoners sa-
men met hun buren op zoek naar
de grootste energieslurpers in huis.
Ze krijgen daarvoor een koffertje
met stekkers die het energiever-
bruik van de apparaten  meten. De
stekker geeft in euro’s weer hoe-
veel het apparaat gebruikt. 

Hoeveel energie verbruiken je elektrische apparaten? 
arm genomen: de firma Holstein
uit Hoogezand. 

En een nieuwe aannemer moet
het gebied leren kennen. Zo is
niet altijd helemaal duidelijk wat
de grens is tussen gemeentega-
zon en particuliere tuinen. Ook
moet de nieuwe aannemer een
logische route vinden tussen al
de 6.200 stukken groen. 

Conform het bestek mag de aan-
nemer vanaf 07.00 uur ‘s mor-
gens maaien. 

Vragen of opmerkingen over het
maaien? Doe dan een ‘melding
openbare ruimte’ via de website
van de gemeente Tynaarlo,
www.tynaarlo.nl. 

De dagen worden langer, het
mooie weer stemt ons vrolijk, in
ieder geval hoopvol. En het gras
begint weer te groeien. Mooi,
maar er moet ook weer gemaaid
worden. In de privétuin, maar
ook in de openbare ruimte. 

Het gemeentegazon is in totaal
105 hectare (220 voetbalvelden)
groot, verdeeld over 6200 losse
stukjes gazon. Afhankelijk van
het weer en de temperatuur ge-
beurt het maaien wekelijks, twee
wekelijks of minder vaak.

Dat maaien van die 105 hectaren
gaat komende maanden iets min-
der vanzelf dan anders. De ge-
meente heeft voor het maaien
namelijk een  nieuw bedrijf in de

Nieuwe aannemer maait 
gemeentegazon 

4 en 5 mei

Wijziging afvalinzameling Hemelvaartsdag
De inzameling van gft afval op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
in Eelde, Paterswolde, Vries, De Punt, Yde, Zeijen, Donderen, Bunne
en Winde wordt verschoven naar zaterdag 12 mei.



Agenda

Dinsdag 8 mei: 20:00 uur
• Raadsvergadering: gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a. 
-Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch
-Ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl
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De Ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 14 mei 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 10 mei 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

Burgemeester Marcel Thijsen reikte donderdagochtend in de kerk in Vries
namens Koning Willem Alexander aan zes inwoners een koninklijke 
onderscheiding uit. Allemaal mensen met (zeer) grote verdiensten voor
de samenleving.

Op de foto van links naar rechts, met daaronder belangrijke rollen die zij
onder andere vervullen of vervulden:

Ridder in de orde van Oranje Nassau de heer Jan de Boer.
Diverse functies bij de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterren-
kunde, secretaris Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en
Sterrenkunde,  bestuurslid en secretaris van de Stichting De Koepel, 
secretaris Stichting Koninklijke Eise Eisinga Planetarium, docent cursussen
sterrenkunde,  secretaris, voorzitter, penningsmeester, webmaster en 
altviolist van het Symfonieorkest Scaramouche.  

Lid in de orde van Oranje Nassau mevrouw Gea Hazenberg-
Kuiper. 
Voorzitter van de Eng-Set Stichting, diverse rollen in Volksvermaken
Vries, voorzitter en penningsmeester van de Volksdans- groep Vries, 
diverse functies bij de afdeling Vries van Vrouwen van Nu en provinciaal
penningsmeester van Vrouwen van Nu. 

Lid in de orde van Oranje Nassau de heer Simon Koops.
Bestuurslid, regisseur en licht- en geluidsman van Toneelvereniging D.I.O.,
hulpsint en mede-organisator sinterklaasintocht, voorzitter, bestuurslid
en vrijwilliger vereniging van Volksvermaken Vries, mede-organisator 
Koningsdag, vrijwilliger avondvier- daagse en organisator teamuitjes en
meerdaagse vergadersessies bij Canon.

Belangrijke inwoners koninklijk onderscheiden 
foto: Jan Willem van Bruggen

Zomerdrukte: Paspoort of 
identiteitskaart aanvragen?
In de aanloop naar de zomervakantie is het altijd extra druk aan de
balie. Maak daarom ruim van tevoren een afspraak om een 
reisdocument aan te vragen. Dit kan kan via www.tynaarlo.nl of 
telefonisch (0592-266 662).

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

Lid in de orde van Oranje Nassau mevrouw Annette Hoogers-
Sprenger.
Bestuurslid van de Voedselbank Groningen, bestuurder van de Reisver-
eniging TravelGas, voorzitter van de afdeling Eelde-Paterswolde van het
Katholieke Vrouwen Gilde, bestuurslid en gastvrouw afdeling Eelde-
Paterswolde van het Rode Kruis, zeer actief bestuurslid van Stichting De
Wieken, lid en motor van de Werkgroep Corsomarkt en secretaris school-
bestuur van de Menso Altingschool Paterswolde, met realisatie van een
Christelijke kleuterschool in Paterswolde.

Burgemeester Marcel Thijsen. 

Lid in de orde van Oranje Nassau de heer Augustinus de Jonge.   
Pastoraal werk, begeleider van ernstig, meervoudig beperkte bewo-
ners van zorginstelling ‘Hendrik van Boeijen’, coördinator van kookcafé
locatie Overcingellaan, opvang van Vietnamese en Syrische vluchtelingen,
bestuurslid en vrijwilliger bij ’t Brughoes, bestuurslid van de Vereniging
Dorpsbelangen Tynaarlo en lid Groencommissie van het Natuurbad 
Tynaarlo.

Officier in de orde van Oranje Nassau mevrouw Gerda Boersema.  
35 jaar met hart en ziel, vasthoudend en soms tegen hardnekkige weer-
stand in ingezet voor scholing voor jongeren die het lastig hebben op de
arbeidsmarkt. Initiatiefneemster, voorvechtster, pionier en trekker van
meerdere belangrijke landelijke projecten. Warme, betrokken mantel-
zorgster, secretaris en manus van alles van de Stichting Vrienden van de
Brink in Vries (Visio), vrijwillig begeleider bij de vrijwilligersbank, een van
de grondleggers van de blindentribune van FC Groningen, lid van de 
Rollyside van FC Groningen en voor anderen bezitter van meerdere
rolly-seizoensplaatsen. 


