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komen, kan dagelijks even op de
Facebookpagina van de 
gemeente kijken. Maar handiger
is het om naar die pagina 
(‘gemeente Tynaarlo’) te gaan en
de pagina te liken of volgen.
Steeds meer inwoners doen dat.
Zij krijgen gemeenteberichten
snel op hun tijdlijn.

Om een indruk te geven, een
kleine greep uit de berichten van
afgelopen maand:
• Voetbalvelden ondanks

droogte geschikt voor voetbal?
• Wateroverlast door leiding-

breuk
• Blijft stookverbod gehand-

haafd?
• Achter de schermen bloemen-

corso
• Storing lichtmasten

Elke week lezen duizenden 
inwoners op de Facebookpagina
van de gemeente Tynaarlo 
actuele berichten die hun aan-
gaan. Over de droogte. Water-
overlast. Blauwalg. Afsluiting van
wegen. Kans op branden. En zo
voort. 

De meeste van die berichten 
komen ook op deze gemeente-
pagina in de Oostermoer Noor-
denveld, maar onvermijdelijk 
later, in het uiterste geval acht
dagen later. Want is het nieuws
er, dan zet de gemeente het op
Facebook. Soms is de deadline
van de Oostermoer dan net voor-
bij.

Wie snel van het laatste gemeen-
tenieuws op de hoogte wil 

Laatste nieuws! 

• Wat kan ik doen tegen de
hitte?

• Blauwalg in Zuidlaardermeer
• Kans op natuurbrand
• Moet je jouw dak vervangen?
• Ruimte voor Zeijen?
• Teruggave afvalstoffenheffing
• En zo voort.

U vindt de Facebookpagina op:
www.facebook.com/Gemeente
Tynaarlo

Militaire oefening 
Van 3 t/m 7 september vindt een militaire oefening plaats in de
provincies Drenthe, Groningen, Friesland en de kop van Overijssel.

Defensie houdt in deze week een verbindingsoefening, wat 
inhoudt dat ze op een aantal plaatsen verbindingsposten inrichten.  

Een post wordt bemand door 4 à 5 personen. De militairen zijn 
bewapend. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende eenheid:
• Maakt in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en

terreinen.
• Vraagt vooraf toestemming aan de rechtmatige eigenaar of 

beheerder van het terrein, als niet openbare wegen, paden en 
terreinen gebruikt worden.

De militairen doen hun uiterste best om schade en overlast te
voorkomen. Mocht toch schade ontstaan, dan kunnen gedupeer-
den zich (onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens) melden
bij:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon: 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

Luiers gescheiden ophalen? 
De gemeente blijft vragen krijgen over
het ophalen van gebruikte luiers. Kun-
nen die niet gescheiden
worden opgehaald en
verwerkt?

Het antwoord is: in principe
kan dat en het is goed voor het 
milieu. Probleem is echter dat er geen
aparte verwerkingscapaciteit voor luiers is.

Er wordt op dit moment een eerste proefinstallatie gebouwd in de
omgeving van Arnhem, maar de capaciteit daarvan is al bezet.

Er wordt in Drents – Groningsverband gekeken of het mogelijk is
om een dergelijke installatie bij Attero in Wijster te bouwen. 
Wanneer die plannen verder komen, zullen we zeker kijken of we
eraan mee kunnen doen. Daarom volgen wij de ontwikkeling op
de voet.  

Zorgen over uw zorg? 
De sociaal raadsvrouw van Tynaarlo helpt!
Maakt u zich zorgen over de zorg en ondersteuning die de ge-
meente Tynaarlo voor u regelt? Vindt u de regelingen ingewik-
keld en weet u niet waar u uw vragen kunt stellen? Bent u te-
vreden over dat wat de gemeente voor u doet, maar heeft u een
tip voor verbetering? Dan kunt u terecht bij de sociaal raads-
vrouw van Tynaarlo, Jet Grolleman.

Bereikbaarheid
Telefoon: 06-11289290 (op werkdagen)
E-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Spreekuur
Op woensdagmorgen tussen 10.00-11.00 uur kunt u zonder 
afspraak langskomen:
• eerste woensdag van de maand: Dorpshuis De Pan, 

Nieuwe Rijksweg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, 

Bähler Boermalaan 4, Paterswolde
• derde woensdag van de maand: De Ludinge, 

Ludinge 4, Zuidlaren

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

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 10 
september van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. 
In overleg kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. 
Een afspraak maken kan tot en met donderdag 6 september 12.00
uur via een medewerker van team Juridische Zaken van de 
gemeente (tel. 0592-266 662).

Een achtertuin met weinig groen? Makkelijk te onderhouden mis-
schien. Maar waar vinden bedreigde bijen, vlinders, vogels en andere
dieren nog langer hun eten? Ze hebben het al erg moeilijk, zoals we
weten. En waar moet met al die tegels het (vele) water naartoe van
de hoosbuien die we steeds vaker krijgen? 

Enkele tips voor een groenere en leukere tuin:
• Een groener tuinhek. Bijvoorbeeld met klimplanten. Of een ligus-

ter er tegenaan. 
Helemaal fraai is een ‘groene muur’ vóór het hek, opgebouwd uit
naast en boven elkaar aangebrachte bakken met planten. 

• Plantenbakken/potten over het terras. Kan ook bijdragen aan een
aangename mediterrane sfeer.

• Favoriete kruiden of groenten op de plaats van nu nog een aantal
tegels: een minikruiden/groentetuintje.

• Een aan de voorkant open houthok in plaats van een helemaal 
gesloten. Een walhalla voor bedreigde insecten!  

• Een begroeid dak op het tuinschuurtje. Een zogeheten ‘vegetatie-
dak’. Neemt veel van het regenwater op en is een prettige 
verblijfplaats voor diverse dieren. Ook dat kruidentuintje kan het
dak op, natuurlijk.

• Bloemen en planten die favoriet zijn van bijen en vlinders en andere
bedreigde dieren. Voor de bijen bijvoorbeeld de zonnehoed en de
guldenroede. Voor vlinders lavendel en de hemelsleutel.

Misschien denkt u: leuk, al die ideeën, maar met die hitte van de 
afgelopen weken kan ik de tuin nóóit betaalbaar goed onderhouden.
Neem dan een regenton. Die vangt het regenwater op, dat vervolgens
in droge tijden over de tuin uitgesproeid kan worden.  

Behoefte aan meer ideeën? Kijk dan bijvoorbeeld eens op
www.knnv.nl of www.operatiesteenbreek.nl

Tynaarlo Verduurzaamt!

Een groenere tuin? 
Met deze tips zo gefixt! 

meer. Vanaf 11.00 uur op het 
festivalterrein.

Zaterdag vanaf 16.00 uur biedt
de vrolijke ukelele band Mannen
met Kleintjes op het terras
Brahmsplein dampende rock, 
afgewisseld met dansbare disco
en herkenbare popmuziek. Deep
Purple, Led Zeppelin, Golden 
Earring, Michael Jackson, Bob
Marley en zo voort.

Ook zaterdag: De Úitlopers, de
Moeflons en natuurlijk de grande
finale: het Vuurwerk!

Op zondag is er volop muziek,
met De Fietsende DJ, Los Bombe-
ros, Partyband Sunshine en DJ 
A-matic.

van ontwerp tot het bouwen van
de wagens. Ze vinden het een
feest om onderdeel van een
prachtig evenement te zijn. En
kijken elk jaar weer met veel 
voldoening terug op een prachtig
evenement.”

Totaalprogramma
Het Bloemencorso Eelde start 
zaterdag 1 september om 14.30
uur met het thema ‘Feesten van
de Wereld’. Met een stoet van
vijftien corsowagens en bekende
marching- en showbands.

Het corsoweekend van 1 en 2
september biedt overigens een
totaalprogramma, met ook vro-
lijke marktkramen en uitstallin-
gen met bijzondere producten,
regionale lekkernijen en nog veel

Er wordt hard gewerkt aan het
Bloemencorso Eelde. Voor wet-
houder Oetra Gopal reden om
een kijkje achter de schermen te
nemen. 

Oetra werd ontvangen en rond-
geleid door voorzitter Rene Rik-
sten van corsowijk centrum, die
zich innig met het bloemencorso
verbonden voelt. Net als de
meeste andere vrijwilligers is hij
dan ook al als kind als vrijwilliger
begonnen. 

Twee vrijwilligers die Oetra sprak,
helpen al vanaf het begin van het
corso in 1957/1958 mee, vanaf
hun 4e en 10e jaar. “Ik vroeg me
af waarom ze vrijwilliger zijn,”
vertelt Oetra. “Hun antwoord:
het samen zijn. En het creëren:

Wethouder Oetra Gopal  neemt kijkje achter de schermen

Bloemencorso biedt totaalprogramma 

geplaatst. Ook boten kunnen de
brug gewoon passeren. Alleen 
tijdens het in- en uithijsen van de
brug is de vaarweg tijdelijk 
gestremd.

Het onderhoud heeft echter wel
gevolgen voor het gemotori-
seerde verkeer van en naar de
snelweg A28. Die is vanuit 
Paterswolde niet via de Meerweg
in Haren te bereiken. Andersom
geldt hetzelfde: via afslag 38 
‘Haren’ op de A28 is Paterswolde
tijdens de werkzaamheden niet
te bereiken.

Verkeer wordt omgeleid via de
afslagen Eelde of Groningen-
Zuid. Extra reistijd: 10 tot 30 
minuten.

Vanwege groot onderhoud is de
Meerwegbrug tussen Paters-
wolde en Haren van 8 septem-
ber 07:00 uur tot 2 oktober 18:00
uur gestremd.

In die periode onderzoekt de pro-
vincie Groningen of de draaipun-
ten van de brug, die de brug 
omhoog en omlaag laten gaan,
nog goed werken. Ook vervangt
ze het elektrotechnische systeem
dat deze draaipunten aan en 
uitzet. Hiervoor wordt het brug-
dek verwijderd.

Fietsen kan wel, autorijden
kan niet
Fietsers en wandelaars zullen 
hier niets van merken: voor hen
wordt een tijdelijke voorziening

Ter herinnering:
Meerwegbrug van 8 september tot 
2 oktober dicht wegens onderhoud

gaat de gemeente andere mid-
delen zoeken om in te zetten.
Helaas is er nog geen afdoende
oplossing voor het probleem. 

maaisel af als restafval en laat het
verbranden. Inzet is om de plant
op deze manier beheersbaar te
houden. Wanneer het maaien
daarvoor niet voldoende blijkt,

Er komen de laatste tijd bij de 
gemeente ongeruste berichten
van inwoners binnen over het in
heel Nederland oprukkende
groene monster: de woekerende
plant Japanse duizendknoop,
ook wel genoemd ‘De Sloper’. Hij
is onder meer aan de Zeegser-
weg in Tynaarlo gesignaleerd. 

De sloper verdringt andere 
kruiden en struiken en wordt 
internationaal als een fiks pro-
bleem gezien. De plant kan door
scheuren via de fundering hui-
zen binnen groeien en door asfalt
heen breken. Bovendien is hij
moeilijk te bestrijden.

De gemeente Tynaarlo maait
deze duizendknoop, voert het

Gemeente strijdt tegen het groene monster 


