
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 30 mei 2018

Agenda
Dinsdag 5 juni: 20.00 uur
Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a:
-Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch
(behandeling tweede termijn)
De complete agenda en vergaderstukken staan op 
www.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

deze productie voor mekaar
heeft gekregen? 

Het antwoord is eenvoudig:
door de inzet van heel veel in-
woners, verenigingen, ama-
teurs, acteurs, crewleden, spon-
soren, de gemeente Tynaarlo
en stichting FesTYvals. 

Tien uitverkochte voorstellin-
gen, ook de laatste van 31 mei,
1 en 2 juni . Met in totaal vier-
duizend bezoekers en enthou-
siaste reacties is de opvoering
van het openluchttheater ‘Het
Meisje van Yde’ een daverend
succes. Hoe is het mogelijk dat
Yde, met haar 900 inwoners,

Het Meisje van Yde
Het geheim achter het succes

“We worden echt van alle kan-
ten geholpen,” zegt Zus
Scheepstra van Het Meisje van
Yde. “Dat is ontzettend fijn. En
het is een kleine gemeenschap
als Yde de Punt, die dat doet!”
Ook partner Rabobank is lo-
vend over de prestaties van
Yde: “Alles was goed geregeld,
mooie voorstelling met humor
en actie. Zeer geslaagde
avond.”  

Ook voormalig wethouder
Kunst & Cultuur Miriam van
Dijk is zeer complimenteus:
“Mijn complimenten voor het
dorp, de crew en alle betrok-
kenen! Deze productie heeft
alles in zich waar het project
culturele gemeente van
Drenthe voor stond.” 

hoor je  op 19 of 26 juni.
De bijeenkomst van 19 juni is in
Het Witte Huis Schipborgerweg 7
in Zeegse. Die van dinsdagavond
26 juni in MFA Yders Hoes Bet-
mersweg 2 in Yde.  Beide bijeen-
komsten beginnen om 19.30 uur

Aanmelden
Aanmelden kan via
mijnbuurtje@tynaarlo.nl.

De bijeenkomsten zijn een initia-
tief van enthousiaste dorpsbe-
woners, mijnbuurtje.nl en de so-
ciale teams van de gemeente
Tynaarlo.

Wie wil helpen zijn buurt of dorp
nog leuker te maken, krijgt daar-
toe dinsdag 19 juni en 26 juni alle
kans. Dan ontmoeten enthou-
siaste dorpsbewoners elkaar om
te bespreken wat ze samen voor
moois  kunnen gaan doen. 

Ook aan de orde komt de moge-
lijkheid van een buurtplatform
voor de inwoners, verenigingen,
organisaties en ondernemers. 

Misschien zijn er dorps/ buurtbe-
woners die een actieve rol willen
spelen en buurtverbinder willen
worden. Ook wat dat inhoudt

Vind jij jouw buurt ook belangrijk?

Graven worden pas geruimd op
het moment van hergebruik
De gemeente verwijdert de graf-
stenen, maar ruimt de graven
nog niet meteen. Dat gebeurt pas
wanneer er iemand op die plek
begraven wil worden. Wanneer
een graf eenmaal geruimd
wordt, worden de stoffelijke res-
ten herbegraven in een verza-
melgraf.

Te verwijderen grafstenen
hebben een gele sticker
Grafstenen die worden verwij-
derd zijn te herkennen aan een
gele sticker. 

Informatie
Meer informatie? Neem dan con-
tact op met de gemeente. Tele-
fonisch op werkdagen van 8.30 –
12.00 uur via 0592- 26 66 62. Of
mail naar info@tynaarlo.nl

De gemeente gaat grafstenen ver-
wijderen van graven waarvan de
rechthebbenden afstand hebben
gedaan. De werkzaamheden star-
ten in september op de begraaf-
plaatsen De Eswal in Vries en De
Duinen in Eelde. Vanaf 2019 wor-
den ieder jaar  in april – mei graf-
stenen verwijderd van graven
waarvan afstand is gedaan.

Niet over één nacht ijs
Nabestaanden en rechthebben-
den hebben ruim de mogelijk-
heid gehad om zich te melden
en de grafrechten al dan niet te
verlengen.  Daar waar grafrech-
ten verlengd moesten worden,
hebben de rechthebbenden een
brief met een aanbod tot verlen-
ging gekregen. 

Gemeente verwijdert grafstenen

23 jaar en wil je ook graag mee-
denken of meehelpen?

Een jongerenraad is een ge-
schikte vorm van jongerenparti-
cipatie voor de gemeente Ty-
naarlo. Dat zeggen de jongeren
die donderdag 24 mei mee dach-
ten over hoe de gemeente jon-
geren meer bij haar werk zou
kunnen betrekken. 

Een jongerenraad is een advies-
orgaan dat te vergelijken is met
een cultuurraad of ouderenraad.
Hij adviseert de gemeente over
onderwerpen die jongeren aan-
gaan. 

De jongeren hebben zich 24 mei
ook gebogen over de resultaten
van een enquête waaraan 57 jon-
geren tussen 11 en 22 jaar heb-
ben meegedaan. 95 procent van
hen vindt het een goed idee dat
de gemeente jongeren meer wil
betrekken bij het maken en uit-
voeren van plannen. Bijna tachtig
procent wil op zijn minst regel-
matig om zijn mening worden
gevraagd. 

In juni komt de groep opnieuw
bij elkaar. Ben jij tussen de 12 en

Jongeren denken mee over jongerenparticipatie

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 11 juni 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 7 juni 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

harte welkom. Aanmelden kan
tot vrijdag 22 juni via
communicatie@tynaarlo.nl. 

Vrijdag 29 juni is de jaarlijkse Ve-
teranenbijeenkomst van de ge-
meente Tynaarlo in hotel de
Zeegser Duinen. De bijeenkomst
begint om 16.00 uur en eindigt
rond 18.30 uur. 

Alle veteranen die bekend zijn
bij het Nederlands Veteranenin-
stituut ontvangen deze week een
uitnodiging.
Andere geïnteresseerde vetera-
nen uit de gemeente zijn ook van

29 juni veteranenbijeenkomst Tynaarlo

Bij de Oosterkampen wordt het
verkeer daar waar de werkzaam-
heden zijn omgeleid. De eerste
omleiding is ten zuiden van de
kruising bij de Sportlaan. Voor
het verkeer naar het sportveld en
het zwembad is een omleidings-
route. 

De huisartsenpraktijk Nieuwe
Rijksweg, apotheek Vries en de
slager blijven tijdens de werk-
zaamheden bereikbaar. 

Meer informatie
Vragen over de werkzaamhe-
den? Neem dan contact op met
de heer Danhof. Hij is te bereiken
via 0592 – 266 662 of stuur een e-
mail aan info@tynaarlo.nl

Van maandag 4 juni tot half sep-
tember wordt aan de gasleidin-
gen en het gastransportnet ge-
werkt in het gebied bij de
Nieuwe Rijksweg (Veltenburger-
dijk) en de Oosterkampen in
Vries.
Vanaf 4 juni werkt Enexis aan de
gasleidingen aan de Oosterkam-
pen. Een week later start de Gas-
unie  met haar werkzaamheden
aan het gastransportnet aan de
Nieuwe Rijksweg ter hoogte van
de Veltenburgerdijk. 

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden
wordt het verkeer aan de Nieuwe
Rijksweg geregeld met een ver-
keersregelinstallatie.

Werkzaamheden gasleidingen en
gastransportnet in Vries

Belangrijke personen in de productie:
• Regisseur Karin Noeken (Vrouw Holland) 
• 22 castleden en 26 figuranten en koorleden
• Schrijver van het script Just Vink (Theater te water) 
• Ruim 200 vrijwilligers, veelal van lokale verenigingen in Yde 
• Producent Langhout Theaterproducties BV 
• Decorbouwer Janko van Barneveld (Shakespeare Diever)
• Componist Jasper Westerhof 
• Fokko Jelsma: kostuums. 

Stuur dan een berichtje naar de
jongerenwerkers via
jongerenwerk@tynaarlo.nl.


