
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 20 juni 2018

Agenda
Woensdag 11 juli: 09.00 – 10.00 uur
• Openbare vergadering Algemeen Bestuur Werkplein Drentsche

Aa, Javastraat 15, 9401 KZ Assen
Agendapunten:
- Jaarrekening 2017 Werkplein Drentsche Aa 
- Begroting 2019 Werkplein Drentsche Aa

De jaarrekening 2017 en begroting 2019 staan op www.wpda.nl
onder het kopje ‘over ons’. 

Zuidelijke ringweg
De gemeente blijft de ontwik-
keling van het verkeer in Ter
Borch volgen, zeker ook tijdens
de werkzaamheden aan de
Zuidelijke Ringweg Groningen
(ZRG). 

De gemeente heeft ook al met
de mensen van de zuidelijke
ringweg overlegd. Het Project-
bureau Ombouw ZRG neemt
maatregelen die ervoor zorgen
dat de effecten op het verkeer
in Ter Borch beperkt blijven.
Zo blijven op de A7 altijd 2x2
rijstroken beschikbaar.
Mocht door de reconstructie
van de ZRG het verkeer in Ter
Borch toch te sterk toenemen,
dan zoekt het Projectbureau
oplossingen.

Gaat u op reis? Controleer 
dan uw reisdocumenten! 
Gaat u binnenkort op vakantie? 
Controleer dan of uw reisdocu-
menten nog geldig zijn. 
U bent er nu nog op tijd 
bij om een nieuw paspoort
of een nieuwe identiteitskaart aan
te vragen. Maak daarvoor online een 
afspraak via www.tynaarlo.nl of 
telefonisch (0592-266 662).

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

Met de verkoop van grond in onder andere Ter Borch ging het bijzonder goed in 2017.

Vrijdag 29 juni is de jaarlijkse Veteranenbijeenkomst
van de gemeente Tynaarlo in hotel de Zeegser Duinen.
Alle veteranen die bekend zijn bij het Nederlands Vete-
raneninstituut hebben hiervoor een uitnodiging ont-
vangen. Andere geïnteresseerde veteranen uit de ge-
meente zijn ook van harte welkom. Aanmelden kan
nog tot vrijdag 22 juni via communicatie@tynaarlo.nl. 

Meer informatie en het programma staan op
www.tynaarlo.nl (nieuwsberichten).

29 juni veteranenbijeenkomst 
Tynaarlo 

neemt van 5.000 naar 6.000 voer-
tuigen per etmaal. Ter vergelij-
king: over de Hoofdweg in Eelde-
Paterswolde gaan 7400 voer-
tuigen en over de Annerweg in
Zuidlaren rijden 8000 voertuigen
per etmaal. De Borchsingel heeft
volgens de onderzoekers vol-
doende capaciteit om het toe-
komstige verkeer op te vangen.

De wijk Ter Borch en daarin ook
de Borchsingel kunnen in ieder
geval tot 2030 het te verwachten
verkeersaanbod ruim aan. Dat
blijkt uit drie verkeersonderzoe-
ken die de gemeente Tynaarlo
heeft laten uitvoeren.

Wethouder van verkeer Henk
Lammers hoopt dat de uitkomst
ongeruste inwoners gerust stelt:
“We hebben ons bijzonder inge-
spannen om de situatie te onder-
zoeken. Zo laten we zelden een
kentekenonderzoek uitvoeren.
En de zes permanente telpunten
waarmee we het verkeer in de
Borchsingel volgen, zijn de enige
in de gemeente.”

Het kentekenonderzoek toont
aan dat per etmaal niet meer dan
231 motorvoertuigen sluipver-
keer door de wijk gaan. Uit de
verkeerstellingen blijkt dat het
verkeer in de wijk en op de
Borchsingel toeneemt. Dat komt
vooral doordat de wijk groeit 
(er worden nog steeds huizen ge-
bouwd) en door de economische
groei. 

Het derde onderzoek, op basis
van een computer verkeers-
model, laat zien dat het verkeer
op de Borchsingel tot 2030 toe-

Ter Borch kan verkeer aan 

Borchsingel, Ter Borch

voor woningbouwkavels, vooral
in Ter Borch en Groote Veen.
Maar ook de uitgifte van bedrij-
venlocaties ging voorspoedig. Het
Bedrijventerrein de Oude Tolweg
is inmiddels uitverkocht, terwijl
ook de belangstelling voor het
bedrijventerrein Vriezerbrug erg
groot is geworden; inmiddels zijn
er zelfs bijna alle gronden 
verkocht of in optie gegeven. 
Het aantal van 99 verkochte 
kavels overtrof ruim de verwach-
tingen.

Productief jaar
2017 was voor Tynaarlo ook in
veel andere opzichten een 
productief jaar. Onder andere:
• Het centrumplan Vries is uitge-

voerd.
• Tynaarlo was culturele ge-

meente van Drenthe.
• Inwoners kunnen nog meer za-

ken digitaal met de gemeente
regelen, zoals de aangifte van
een geboorte of de aanvraag
van een huwelijk.

• Het wegonderhoud is weer op
orde gebracht.

• Het centrumplan Eelde is flink
vooruit gekomen.

• Presentatie van een gedach-
tenlijn over de toekomst van
het centrum van Zuidlaren.

• Vaststelling van de plannen

De gemeente Tynaarlo heeft over
2017 op de gewone, reguliere 
inkomsten en uitgaven t 1,2 
miljoen over gehouden. Tegelij-
kertijd was het voor de gemeente
en de gemeenschap een zeer 
productief jaar, waarin veel tot
stand is gekomen. 

Onder de 1,2 miljoen zitten zowel
mee- als tegenvallers. Een fikse
tegenvaller is het tekort van 1,6
miljoen op de uitgaven in het 
sociaal domein. Oorzaak daarvan
zijn vooral de taken die de 
gemeente sinds 2015 uitvoert in
het kader van de Jeugdwet. 
Zowel het aantal cliënten als de
kosten per cliënt zijn toegeno-
men, terwijl de gemeenten voor
de jeugd van het rijk beduidend
minder geld hebben gekregen
dan in 2016. 

Financieel voordelig pakten 
onder meer uit:
• Het onderhoud van de wegen.

Voordeel: t 400.000. 
• De Algemene Uitkering van het

rijk. Voordeel: t 135.000.
• Bedrijfsvoering: Voordeel van

t 300.000. 

Grondexploitaties
Met de verkoop van grond ging
het bijzonder goed. Dit geldt

Tynaarlo sluit 2017 positief af
voor de concentratie van on-
derwijs en sport in Zuidlaren.

• Uitvoering van het transfor-
matieplan sociaal domein.

• Afronding van diverse riole-
ringsprojecten.

• Actualisatie van het afvalbe-
leid.

• Start met de voorbereidingen
voor de Omgevingswet en het
opstellen van een Omgevings-
visie.

Eenmalig boekhoudkundig
resultaat
B&W zijn in maart 2018 finan-
cieel verrast door een verande-
ring van het zogeheten Besluit
Begroting en Verantwoording
(BBV). Die verandering verplicht
gemeenten om winsten door de
verkoop van grond (exploitaties)
eerder dan voorheen gebruike-
lijk in de jaarrekening zichtbaar
te maken en te verantwoorden.
Dit leidt over 2017 tot een een-
malig bedrag van t 9 miljoen,
met name door Ter Borch en
Groote Veen. 
Omdat de hoogte van dit op het
laatste moment berekende be-
drag zeer onzeker is, stellen B&W
de raad voor om een tijdelijke
bestemmingsreserve te vormen
van t 9 miljoen. 

De gemeente biedt een twee-onder-één-kapwoning aan de Prins
Bernhardaan 6 in Paterswolde te koop aan. Het is een woning uit 1955
met een ruime vrijstaande garage en een grondoppervlakte van 
ca 395 m².  

Belangstellenden kunnen het pand bezichtigen op maandag 25 juni
van 8.00 tot 9.30 uur en op woensdag 27 juni tussen 15.00 en 16.30
uur. De verkoop vindt plaats door middel van inschrijving. Dit kan tot
maandag 9 juli 2018 12.00 uur.

Meer informatie en een inschrijfformulier aanvragen kan per mail via
kavels@tynaarlo.nl. Of telefonisch via 0592-266 836. 

Te koop bij inschrijving 

Woning aan de Prins 
Bernhardlaan 6 in Paterswolde 


