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B&W bedanken vrijwilligers
bloemencorso 
Burgemeester en wethouders bedanken in een brief aan het 
corsobestuur de vrijwilligers die ook dit jaar weer het bloemencorso
van Eelde tot een groot succes hebben gemaakt. 

Leden van B&W hebben tijdens de voorbereiding bij alle wijken ach-
ter de schermen mogen kijken. Ze hebben daar het enthousiasme
en de overgave gezien waarmee de Eeldenaren aan hun kunst-
werken bouwden. B&W waren erg onder de indruk.

“De vrijwilligers zijn van jong tot oud,” vertelt wethouder Oetra
Gopal. “Kinderen groeien ermee op en als volwassenen gaan ze
door en geven het weer over aan hun kinderen. Ik heb iemand 
ontmoet die al 62 jaar meedoet en de oudste vrijwilliger is 93
jaar.”

Dinsdag 18 september 
gemeentehuis ‘s middag gesloten
Dinsdag 18 september is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur 
gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst.

Vanaf 14.30 uur zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar.
Jeugdhulp is vanaf 14.30 alleen voor spoedvragen bereikbaar 
via 0592 – 266 737.

Agenda
donderdag 13 september 16.00 uur
• Openbare vergadering van de Comissie Regionaal Overleg 

Groningen Airport Eelde
Locatie: gemeentehuis Vries
De complete agenda en vergaderstukken staan op
www.croeelde.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

Snackliefhebbers kunnen binnenkort ook op Businesspark Ter Borch een burger of salade kopen, zelfs
vanuit de auto. McDonalds is namelijk met de gemeente tot overeenstemming gekomen over de aan-
koop van bouwgrond voor de bouw van een restaurant met McDrive.

Het restaurant krijgt geen gasaansluiting. Ook komt op het terrein geen reclamemast. McDonalds krijgt
buiten zijn eigen terrein ruimte op een grote, gezamenlijke reclamemast naast de A7 op het Businesspark. 

Het bedrijf hoopt zijn restaurant nog dit jaar, in december, te kunnen openen. De bouw start zo snel 
mogelijk.

Businesspark Ter Borch krijgt
McDonalds

plan voor vernieuwing van de on-
derwijs- en sportaccommodaties
in Zuidlaren. De vorige gemeen-
teraad heeft het plan vastgesteld.
Het nieuwe college van B&W
vindt het een goed plan. Het
vindt het ook belangrijk dat de
besturen van alle betrokken
schoolbesturen en sportvereni-
gingen met het plan hebben in-
gestemd.

Wethouder De Graaf wees er ook
op dat de sportaccommodatie
voor diverse scholen en sportver-
enigingen is, en midden tussen
de gebruikers in ligt. “Dat neemt
niet weg dat de afstand van
Schuilingsoord naar de sportac-
commodatie een minder onder-
deel is van het plan. Daarom
gaan we als college van B&W kij-
ken wat we kunnen doen om het
probleem te beperken. Maar dat
zal niet gemakkelijk zijn, want in
het totaalplan hangt alles met al-
les samen. Als we er één steen
uithalen, stort het hele plan in.
Maar we gaan ons best doen.”

enkele jaren voor hun gymles te
ver moeten gaan fietsen (ca. 1600
meter). Terwijl ze nu nog bij de
school gymmen.   

De nieuwbouwplannen zijn on-
derdeel van een alomvattend

De wethouders Hans de Graaf en
Pepijn Vemer hebben maandag
op de openbare basisschool
Schuilingsoord in Zuidlaren hand-
tekeningen in ontvangst geno-
men van ouders van leerlingen
die vinden dat hun kinderen over

Wethouders nemen bezwaren tegen 
nieuwbouwlocatie sporthal in ontvangst

Steeds meer mensen delen een auto. Dat scheelt hun een hoop geld,
maar het is ook goed voor het milieu en het klimaat. Hoe pak je het
aan? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Jouw auto
Je kunt als groepje buren een of meer auto’s van elkaar huren. Je kunt
daarbij je eigen auto beschikbaar stellen of die van anderen huren.
Beide heeft voor- en nadelen. Gebruiken jullie jouw auto? Dan krijg
je extra inkomsten, je auto wordt optimaal gebruikt en je helpt 
anderen.
Uiteraard moet je jouw auto wel aan iemand anders durven toever-
trouwen. Je hebt ook niet altijd meer onmiddellijk de beschikking over
hem en je loopt een kansje hem vies terug te krijgen. 

De auto van buren
Wanneer je zelf geen auto hebt en je soms de auto van een buur
huurt, heb je geen (onverwachte) kosten voor aanschaf, onderhoud
en reparatie. Je betaalt een bedrag per rit. Nadeel is wel dat je altijd
moet reserveren en nooit helemaal zeker bent dat het lukt wanneer
jij dat wilt. De auto staat ook niet voor je deur. En je bouwt bij je 
verzekering geen schadevrije jaren op. 

Vereniging met advies
De Vereniging voor Gedeeld Autogebruik helpt bij het opzetten van
een eigen autodeelgroep. De vereniging streeft geen winst na.  

Via bemiddelaar
Je kunt ook via een bemiddelaar een deelauto van iemand uit de
buurt huren, of je eigen auto beschikbaar stellen. Dit kan bijvoorbeeld
via MyWheels en SnappCar. Zij zorgen dat de auto tijdens een rit 
allrisk verzekerd is.

Huurauto van een bedrijf
Waarschijnlijk de gemakkelijkste optie is om een deelauto van een 
bedrijf te huren, bijvoorbeeld Greenwheels, ConnectCar, Car2Go of
MyWheels. Deze bedrijven bezitten auto’s en plaatsen die in buurten
door heel Nederland. Ze staan 24 uur per dag klaar. Vaak kun je ze
met een chipkaart openen.

Wanneer aantrekkelijk?
Een deelauto kan financieel aantrekkelijk zijn als je niet meer dan
10.000 km per jaar rijdt. Het hangt onder meer af van het aantal rit-
ten dat je maakt en hoe lang de auto dan stil staat (want je betaalt
ook per uur).

Meer informatie
Zie ook www.consumentenbond.nl/auto/auto-delen 
en https://autodelen.info. 

Tynaarlo verduurzaamt!
Je auto delen?

rechter vindt dat de belangen van
de restauranteigenaren niet in
het besluit van de provincie Gro-
ningen zijn meegenomen. De ho-
reca-uitbaters willen dat de werk-
zaamheden in de winter
plaatsvinden, omdat dat voor
hen een minder drukke periode
is.
Op woensdag 19 september staat
opnieuw een zitting bij de rechter
gepland. Wellicht dat daarna de
werkzaamheden alsnog zullen
plaatsvinden.

De werkzaamheden aan de
Meerwegbrug, die van 8 sep-
tember tot 2 oktober zouden
plaatsvinden, zijn voorlopig op
last van de rechter uitgesteld.
Verkeer kan op dit moment dus
gewoon doorrijden van Eelde-Pa-
terswolde naar de A28 en an-
dersom.
Verscheidene restaurants aan het
Paterswoldsemeer tekenden be-
zwaar aan tegen de sluiting van
de brug en zijn voorlopig door de
rechter in het gelijk gesteld. De

Meerwegbrug tussen Paterswolde
en Haren voorlopig nog open 

Samen met de historische vereni-
gingen wil de gemeente deze lijst
compleet maken. Hebt u lokale
kennis en wilt u meehelpen de
lijst compleet te maken? Neem
dan contact op de historische ver-
eniging in uw woonplaats.

Op de foto: Oude graven op
begraafplaats de Eswal in Vries

De gemeente Tynaarlo heeft sa-
men met twee bureaus een aan-
zet gemaakt om te komen tot
een lijst van historisch waarde-
volle graven op begraafplaats De
Eswal in Vries. Op deze lijst ont-
breken nog de grafmonumenten
van personen die van betekenis
zijn geweest voor de voormalige
gemeente Vries en haar dorpen.

Inventarisatie historische 
grafmonumenten De Eswal 

Maandag 3 september is aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen
begonnen met de bouw van de brug in Groote Veen. Deze voet-
gangers-en fietsersbrug komt tussen het terrein waar de school en de
sporthal gebouwd worden en de straat Groote Veen. Als het weer
meewerkt is de brug aan het eind van dit jaar klaar.

Vragen over de werkzaamheden? 
Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de toezicht-
houder de heer Jager via 06 - 156 935 66, of met de projectleider de
heer Hoogheem via 0592 - 26 66 62.

Bouw brug Groote Veen 

zorgt ze waar dan ook in 
Nederland (m.u.v. de Waddenei-
landen). Dat kan doordeweeks
tussen 08.00 en 22.00 uur en op
zaterdag tussen 08.00 en 18.00
uur. Bezorging kost € 9,95. U
moet zelf aanwezig zijn om het
paspoort of de ID-kaart in 
ontvangst te nemen.

Te weinig tijd om uw paspoort of
ID op te halen? Omdat u het druk
heeft? Of slecht ter been bent of
geen vervoer hebt? Vanaf 1 
januari kunt u deze reisdocu-
menten thuis of op het werk 
laten bezorgen.

Een speciale bezorgdienst be-

Tynaarlo gaat paspoorten en ID
kaarten bezorgen 

het hele land. Eén daarvan is de
LAW Cleanup Challenge, waarbij
mensen zelf een stuk wandelpad,
natuur of straat aanmelden om
schoon te maken. Twee van deze
‘schoonmaakroutes’ bevinden
zich in de gemeente Tynaarlo:
het 10 km Groot Frieslandpad van
Tynaarlo naar Schipborg en het
15 km Pieterpad van Zuidlaren
naar Rolde.

Zaterdag 15 september is de
grootste, wereldwijde opruimac-
tie ooit: de World Cleanup Day,
Wereld Opruim Dag. Vele tien-
duizenden mensen over de hele
wereld verwijderen dan rommel
uit bossen en parken, langs wan-
delroutes en van straten en plei-
nen.
In Nederland zijn zaterdag zo’n
200 opruimacties, verspreid door

15 september world cleanup day

Heb jij ook zin om mee te doen?
Meld je dan aan voor deze, of
één van de andere opruimacties
via www.law-cleanup-chal-
lenge.nl.


