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van vier jaar. Inmiddels zijn we
echter drie jaar verder en is de 
situatie ingrijpend veranderd. Zo
is de ontwikkeling van het ge-
bied door de vorige eigenaar,
waar de tijdelijke Albert Heijn in
paste, niet van de grond geko-
men.

Inmiddels is de gemeente eige-
naar, hebben nog twee super-
markten belangstelling om zich
op het terrein te vestigen en is de
invulling van het gebied cruciaal

B&W van Tynaarlo zijn niet van
plan om de plaatselijke Albert He-
ijn in Zuidlaren een huurcontract
aan te bieden voor een tijdelijke
supermarkt aan de voorkant van
het terrein van de Prins Bernard-
hoeve. Reden hiervan is dat een
tijdelijke winkel een spoedige de-
finitieve invulling van het terrein
in de weg zou kunnen staan.

B&W hebben in 2015 een omge-
vingsvergunning verleend voor
een tijdelijke AH voor de duur

B&W kiezen voor spoedige
ontwikkeling PBH

geworden voor de ontwikkeling
van het hele dorpscentrum.  

Het doel van het college is om 
samen met inwoners, onder-
nemers en belangenorganisaties
in goed overleg tot een breed
gedragen, gezamenlijke ontwik-
keling te komen.

B&W hebben Albert Heijn in-
middels in een gesprek van hun
voornemen op de hoogte ge-
bracht.

Inlevertermijn enquête
‘Waar staat je gemeente’
een week verlengd 
Inwoners die de schriftelijke vragenlijst ‘Waar staat je gemeen-
te’ van de gemeente hebben ontvangen kunnen hem nog tot en
met vrijdag 27 juli 2018 terugsturen. Een week langer dan ge-
pland, om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om te re-
ageren. 

Met de vragenlijst krijgt de gemeente inzicht in hoe inwoners
haar dienstverlening waarderen en op welke punten zij die ver-
der kan verbeteren. De enquête is verstuurd naar 2.300 huis-
houdens, verspreid over de gehele gemeente. Op dit moment
hebben bijna 450 mensen hun vragenlijst teruggestuurd.

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

den de strijd niet aan, ruim dertig
kinderen wel. 

De voorronde werd geopend
door wethouder van sport Hans
de Graaf. Hij liet zien de stoep-
rand best te kunnen raken. Maar
het gerucht dat hij in 1980 
Europees Kampioen stoepranden
was, daar geloven wij van de re-
dactie van de gemeentepagina
niet zo veel van. 

De voorronde werd georgani-
seerd door Jantje Beton, dat zich
samen met kinderen inzet voor
meer en uitdagender speelruimte
en meer speeltijd. 

De vertegenwoordiging uit de
gemeente Tynaarlo naar het 
Nederlands Kampioenschap
Stoepranden op 16 september is
compleet. Vorige maand wonnen
zeven kinderen tijdens de Natio-
nale Buitenspeeldag al een ticket
voor de bus naar het NK in 
Rotterdam. Daar hebben zich
maandagochtend (23 juli) tijdens
de voorronde voor het NK Stoep-
randen achttien kinderen aan
toegevoegd.

Maandag konden alle inwoners
vanaf zes jaar op het plein voor
het gemeentehuis in Vries stoep-
randje spelen. Volwassenen durf-

25 Tynaarloërs naar
NK stoepranden

grootse successen te boeken. En
het is nog leuk ook!”. 

Voor de gemeente Tynaarlo is het
succes in De Fledders tevens het
bewijs dat samenwerken met
burgers essentieel is. Wethouder
Oetra Gopal: “Als gemeente heb-
ben we grote doelstellingen om
de energietransitie een boost te
geven, maar dat lukt natuurlijk
alleen met enthousiaste inwo-
ners.”

Verdien geld met de zon
De zonnepanelenactie in De Fled-
ders loopt nog tot eind deze
maand. Geïnteresseerden in deze
actie of Buurkracht in het alge-
meen kunnen contact opnemen
met buurtbegeleider Marjan
Hendriks via mar-
jan@buurkracht.nl. 

Buurkracht is samen
energie besparen
Buurkracht is een maatschappe-
lijk initiatief dat wordt gesteund
door gemeenten en provincies.
Buurkracht gelooft dat energie
besparen makkelijker, voordeli-
ger en leuker is als je het met de
buren doet. De buurtbegeleiders
van Buurkracht helpen onder
meer bij het enthousiasmeren
van buurtgenoten en het aan-
vragen van offertes bij leveran-
ciers. Gratis en onafhankelijk.
Meer informatie staat op
www.buurkracht.nl.

De buurt De Fledders in Vries is
hard op weg om een van de
meest duurzame wijken van de
regio te worden. Inmiddels 
hebben hiervoor veertig huis-
houdens uit De Fledders hun
handtekening gezet onder een
aanbod van zonnepanelenleve-
rancier Platen Duurzame Tech-
nieken. Daarmee passeert de
Buurkrachtbuurt haar 100ste
energiebesparende maatregel. 

Eerder al gingen de buurtbewo-
ners samen met Buurkracht voor
isolerende maatregelen, zoals sp-
ouwmuurisolatie en vloerisolatie.
De eerste zonnepanelen zijn deze
week geplaatst; gisteren bij een
woning aan de Rocht.

Buurkracht brengt mensen bij 
elkaar om samen energie te 
besparen. Inmiddels zijn er 
driehonderd buurten actief in 
Nederland. In alleen Drenthe al
besparen Buurkrachtbuurten
ruim t 160.000,- per jaar op hun
energierekeningen. De Fledders
behoort tot een van de meest
succesvolle Buurkrachtbuurten
van de hele provincie.

Gemeente heeft hulp
burgers nodig 
“We hoeven niet te wachten op
de overheid om onze woningen
te verduurzamen,” zegt een van
de buurtteamlden van De Fled-
ders. “Door krachten in de buurt
te bundelen, weten we zélf

De Fledders verduurzaamt in rap tempo

Buurt in Vries scoort met 100ste
energiebesparende maatregel

en starten bij ‘Ons Dorpshuis’ in
Paterswolde.

Zuidlaren
In Zuidlaren is op maandag 6 au-
gustus een wandeltocht van
14.00 tot 15.00 uur. De start is bij
MFC De Ludinge.

Vries
In Vries is op donderdag 2 au-
gustus een Nordic walking tocht
en op donderdag 16 augustus
een wandeltocht. Beide activitei-
ten zijn van 10.00 tot 11.00 uur en
starten bij dorpshuis De Pan.

In Eelde, Vries en Zuidlaren zijn in
augustus activiteiten voor senio-
ren. Iedereen die van bewegen
en gezelligheid houdt is van harte
welkom om mee te doen. De ac-
tiviteiten worden georganiseerd
door de buurtsportcoaches van
de gemeente, aanmelden is niet
nodig.

Eelde-Paterswolde 
In Eelde-Paterswolde is op dins-
dag 7 augustus een fietstocht en
op dinsdag 21 augustus een Hol-
landse spellenmiddag. De activi-
teiten zijn van 13.00 tot 14.00 uur

Fit de zomer door!

Één van de activiteiten voor senioren in de zomerperiode: Nordic wal-
king in Vries. 

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden in augustus geen
spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 10 septem-
ber van 09.30 tot 10.30 uur. Een afspraak maken kan tot en met don-
derdag 6 september 12.00 uur via een medewerker van het team Ju-
ridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

Deelnemers buurtteam De Fledders in gesprek
Activiteiten voor senioren in augustus


