
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 23 mei 2018

Agenda
Dinsdag 22 mei: 20:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.:
-Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl

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

Van de 400 huishoudens in Zuid-
laren die zijn benaderd hebben
bijna honderd zich aangemeld
om met de actie mee te doen.
Wethouder Gopal is blij dat er
zoveel belangstelling voor is:
“Dat betekent dat het onder-
werp leeft en dat mensen bereid
zijn om stappen te nemen. Ik
hoop dat er nog veel deelnemers
volgen, dan kunnen we met 
elkaar echt iets bereiken.”

De familie Jansen doet mee om-
dat ze elke stap naar een betere
wereld belangrijk vindt: “Het
gaat ons niet zozeer om de 
besparingen op energie, maar
meer om dat je het goede doet
voor de wereld van je kinderen.”

Na het meten van het eigen 
verbruik delen deelnemers de 

Woensdag 16 mei overhandigde
wethouder Oetra Gopal de ener-
giekoffer ‘Speur de Energie-
slurper’ aan de familie Jansen in
Zuidlaren. Daarmee zijn zij de
eerste inwoners in Drenthe die
de koffer ontvingen waarmee je
na kunt gaan hoeveel energie de
apparaten in je eigen huis ver-
bruiken. De gemeente Tynaarlo is
hiermee koploper in de actie
’10.000 duurzame huishoudens’.  

De Provincie Drenthe en de 
Hanzehogeschool Groningen zijn
initiatiefnemers van de actie. 
Samen met de Drentse gemeen-
ten willen zij tien duizend huis-
houdens helpen om het energie-
gebruik te verminderen en te
verduurzamen. Het aanbieden
van de energiekoffer is een begin
om dat te bereiken. 

Tynaarlo koploper actie ‘10.000
duurzame huishoudens Drenthe’

resultaten met elkaar. Samen
gaan ze met onderzoekers van
de Hanzehogeschool Groningen
mogelijkheden verkennen om
energie te besparen. 
De Energiewacht doet daarna
aan alle inwoners uit de buurt
(ook niet deelnemende huishou-
dens) een aanbod waarmee ze
hun woning duurzamer kunnen
maken. 

Na de actie in Zuidlaren krijgen
ook andere wijken en buurten in
Drenthe ‘Speur de energieslur-
per’ aangeboden.
Ook meedoen met jouw buurt?
Neem dan contact op met huis-
houdens@org.hanze.nl. 

Voor meer informatie kijk op
www.hanze.nl/huishoudens. 

KPN heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een
zendmast bij de Hemsinge in Zuidlaren. Hierover houdt de gemeente
samen met KPN een inloopavond in woonzorgcentrum Mozaïek op
dinsdag 29 mei. Belangstellenden kunnen langskomen op een 
moment dat hun schikt tussen 19.00 en 20.30 uur.

Verbetering van de mobiele bereikbaarheid in Zuidlaren
In delen van Zuidlaren is de mobiele bereikbaarheid niet goed. Dat
blijkt uit onderzoek naar mobiele dekking. Daarnaast krijgt de 
gemeente hierover ook regelmatig klachten over van inwoners. Er
heeft zich zelfs een situatie voorgedaan waarin hulpdiensten in dit
deel van het dorp niet mobiel gebeld konden worden. De gemeente
vindt dat onaanvaardbaar. Het mobiele netwerk moet verbeterd
worden. Dat betekent dat er een zendmast bij moet komen. Hierover
is de gemeente in gesprek gegaan met de verschillende telecom-
aanbieders. En met succes. Want KPN is bezig haar netwerk in onze
gemeente te verbeteren en wil een zendmast gaan plaatsen.

Locatie van de zendmast
KPN wil de nieuwe zendmast graag plaatsen op het grasveld naast de
Joodse begraafplaats vlakbij Hemsinge in Zuidlaren.

Overleg met inwoners over exacte locatie
De gemeente heeft een aantal reacties gehad op de vergunning-
aanvraag van KPN. Samen met KPN is besloten om nu eerst met 
inwoners in gesprek te gaan over de exacte locatie van de mast. 
Vervolgens beslist KPN of ze de huidige aanvraag voortzet, of met een
alternatief plan komt.

Vervolg
Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit
over de aanvraag van KPN. B&W weegt de reacties die tijdens de 
inloopavond binnenkomen en de zienswijzen van inwoners hierin
mee.

Informatie
Meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente via email:
info@tynaarlo.nl, of telefonisch via 0592-266 662.

Inloopavond over Zendmast
bij Hemsinge in Zuidlaren

Het project ‘Naar school gaan is leuk!’ uit Ter Borch heeft in januari
de Drentse ‘Kern met Pit-trofee’ gewonnen. Het dingt nu samen met
de winnaars van de andere provincies mee naar de landelijke Gouden
Pit trofee. Bij die trofee hoort een geldbedrag van drieduizend euro. 

De zaadjes voor dit project zijn geplant tijdens de mobiliteitsweek in
2016. Toen hebben leerlingen van de groepen vijf van cbs De Riet-
zanger en obs Ter Borch in opdracht van de gemeente ontwerpen ge-
maakt voor speeltoestellen voor de omgeving van de school. 

Het idee hierachter is dat de speeltoestellen kinderen uitnodigen om
lopend of fietsend naar school te komen in plaats van met de auto. 

Technasiumleerlingen van het Stadslyceum uit Groningen hebben de
ontwerpen verder uitgewerkt. Inmiddels zijn enkele daarvan al ge-
realiseerd: obstakels en spelletjes langs de weg naar school, zoals vro-
lijke hinkelpaden, een zelfontworpen balanceerelement en gekleurde
stappaaltjes.

Stem ook!
Vindt u ook dat ter Borch de trofee moet winnen? Ga dan naar de
website kernmetpit.nl. Klik rechts bovenaan op de pagina op “Stem-
men Gouden Pit’. 

Elke stem telt! En alle stemmen maken de helft van de beslissing van
de jury.

Ter Borch beste buurtproject
van Nederland?

Landbouwgrond
Midlaren wordt
nieuwe natuur 
De gemeente heeft 6 hectare
landbouwgrond in het Noord-
magebied verkocht aan de pro-
vincie Drenthe. Die wil er een na-
tuurlijke verbinding van maken
tussen het Zuidlaardermeerge-
bied en natuurgebied Tusschen-
water. Het moet een gebied
worden waar verschillende dier-
soorten zich vrij kunnen bewe-
gen, waar insecten en vogels 
ongestoord hun gang kunnen
en waar een grotere variatie aan
plantensoorten kan groeien.

De helft van het opgehaalde geld
is voor de eigen clubkas, de 
overige 50% gaat naar cultuur
en natuur in de regio. 

Van maandag 28 mei tot en
met zaterdag 2 juni is in de 
gemeente Tynaarlo de jaarlijkse
Anjeractie van het Prins Bernard
Cultuurfonds Drenthe. Collectan-
ten van culturele verenigingen
en verenigingen voor natuurbe-
houd in onze gemeente gaan
dan de deuren langs voor een 
bijdrage voor de cultuur en het
natuurbehoud. 

Dit jaar gaan de muziekvereni-
ging Erica, de Musicalgroep Kick
en de Harmonie Vries collecte-
ren. Dat doen zij in Eelde, 
Eelderwolde, Zuidlaren en Vries.

Anjeractie 2018: steun cultuur en
natuur bij u in de buurt! 


