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Finale NK stoepranden 
Zondag 16 september was het zo ver, de finale van het NK stoep-
randen in Rotterdam. Duizend deelnemers uit 18 gemeenten de-
den hier een gooi naar de titel ‘Nederlands Kampioen Stoepran-
den’. De gemeente Tynaarlo had 16 finalisten in de
leeftijdscategorieën 6 t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar. Deze finalisten
zijn samen met de buurtsportcoach en supporters met de bus naar
Rotterdam gegaan.

De finale werd gespeeld in het Excelsior stadion. Op het kunst-
grasveld stonden honderden kerby’s (draagbare stoepranden)
klaar. Bij binnenkomst was aan de gezichten van de kinderen af te
lezen dat de finale best spannend was. Iedereen van onze 
gemeente kwam door de eerste ronde. Helaas vielen de eerste kin-
deren in de tweede ronde af. Drie kinderen haalden de kwartfinale.

Kasper de Graaf(14) uit Zuidlaren mocht de finale spelen! De finale
werd gespeeld met echte stoepranden op de middenstip van het
Excelsior veld. Helaas was de andere finalist net iets te goed voor
Kasper. Maar hij heeft een keurige tweede plek behaald.

Laatste kavels Zuidoevers 
in verkoop
Wie nog een grote bouwkavel dicht bij het Zuidlaardermeer wil 
kopen, moet snel zijn. In het nieuwbouwplan Zuidoevers bij De
Groeve zijn namelijk de laatste drie beschikbaar gekomen. 
Zuidoevers is een buurt voor natuurliefhebbers. De kavels liggen
midden in de natuur, zeer nabij het Zuidlaardermeer, dicht bij
Zuidlaren. 

De drie nu nog beschikbare kavels zijn tussen 2.500 en 
2.700 m2 groot, prijzen vanaf t 219.000. Inschrijven is mogelijk tot
1 oktober 12.00 uur. Meer informatie is te vinden op
www.thuisintynaarlo.nl/projecten/zuidoevers.

Agenda
Dinsdag 25 september 2018: 20:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a:
- Het ontwerpbestemmingsplan “Natuur Wonen in de 
Schelfhorst”
- Bespreken uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte 
die je krijgt’
De complete agenda en vergaderstukken staan op
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

meters dat de auto achter elkaar
elektrisch kan rijden, red.] heeft
en ik persoonlijk minder fijn vond
rijden. En ik vind hem lelijk.”

Hoe ver kunt u er (elektrisch)
mee rijden? 
“De officiële actieradius is 400km,
maar in de praktijk kom ik rond
de 320km. In de zomer dan, want
afgelopen winter was de actier-
adius 220km. Dat gaat wel snel
naar beneden als ik boven de
90km/uur rijdt. Ik kon bijvoor-
beeld precies met een volle accu
tot Emmen over de N34
(100km/uur) en terug, maar toen
ik over de A28 (130km/uur) naar
Diever reed zou ik zonder bijla-
den niet meer thuis zijn geko-
men. Gelukkig stond er bij het
gemeentehuis een laadpaal en
was de accu weer vol toen ik daar
klaar was! Je rijdt heel bereke-
nend.”

Wat is volgens u het grootste
voordeel van een elektrische
auto?
“Het is heerlijk geruisloos rijden.
En hij trekt heel goed op. Verder
kost het dagelijks gebruik, en het
onderhoud, veel minder dan bij
een benzineauto. Al is de aan-
schafprijs natuurlijk wel hoger.
En hij rijdt lekker fel. Als je de
Eco-stand tenminste uit zet. Met
Eco-stand aan begrenst de auto
zich op 95 km/uur (wind mee…)
en als hij uit staat kan hij in ieder
geval tot 140 km/uur en trek je 
alles eruit bij het verkeerslicht.
Harder heb ik hem nog niet 
geprobeerd te pushen.”

Zijn er ook nadelen?
“Tja. In één keer naar mijn ouders

Hoe gaat u elke dag naar uw
werk, naar school of naar de
sportclub? Gebruikt u altijd de
auto? Loopt u veel of pakt u bij
voorkeur de fiets? Wat uw 
gewoonte ook is, in de Mobili-
teitsweek 2018 – die deze week
plaatsvindt – wordt u door het
thema ‘mix & move’ gestimuleerd
om het eens anders te proberen.
Bijvoorbeeld door het afwisse-
lend gebruik van de auto, boot,
fiets of gewoon lopend. Soms 
samen op de tandem, of samen
met de auto. En dat alles zo duur-
zaam mogelijk. Hoe gaat u het
doen deze week?

Wethouder Pepijn Vemer van 
Tynaarlo vertelt hoe hij dit doet.
Hij gaat al met de elektrische
auto naar het werk, waar hij
graag honderduit over vertelt.
Daarnaast stapt hij binnenkort zo
nu en dan op de elektrische fiets
om naar het werk te komen. 
Alles elektrisch, hoe werkt dat?
En is dat een beetje voordelig? De
redactie vroeg hem het hemd van
het lijf.

Waarom dacht u: we gaan
over op een elektrische auto?
En waarom dit model?
“Ik heb deze Renault Zoe vorig
jaar gekocht toen ik nog raadslid
was en het als nodeloos ouder-
wets voelde om 2 à 3 keer in de
week 15 kilometer heen en 15 
terug te rijden in een benzi-
neauto. Dat voelde wel als lekker
pionieren. Ik heb in een Tesla Mo-
del S en Model X gezeten, maar
die prijs is nog wel erg gortig. Een
goed alternatief was de BMW i3,
die iets duurder is, maar een klei-
nere actieradius [het aantal kilo-

Mobiliteitsweek 2018
Wethouder Pepijn Vemer doet een boekje open

en zus haal ik niet. Daar heb ik
nog een benzineauto voor 
nodig. En op vakantie gaat ook
niet lukken, vooral omdat de ac-
tieradius verder zakt bij zware
belading. Maar als in-de-provin-
cie-auto, naar-de-sport-auto,
bood- schappenauto en stads-
auto is hij perfect. Een ander na-
deel is dat geruisloos rijden voor
fietsers, wandelaars en visueel
beperkten lastig is, die toch ook
op het gehoor het verkeer in de
gaten houden.”

Rijdt u elke dag in deze auto
naar het gemeentehuis, of
komt u ook weleens met een
ander vervoersmiddel?
“Ik ben geen autorijder. Liever
wandel ik, maar dan ben ik drie
uur onderweg. Of lekker op de
fiets, maar om nu bezweet aan
te komen is onhandig. Vanaf 
volgende week heb ik daarom
ook een elektrische fiets, die ik
ga gebruiken als ik verder geen
afspraken buiten Vries heb.” 

Hoe ziet u de toekomst van
elektrisch rijden voor zich?
“Ik denk dat de toekomst bij wa-
terstof ligt. De laadcapaciteit van
accu’s is begrensd, de actieradius
wordt te veel beïnvloed door
omgevingsomstandigheden, en
we zien nu al problemen met
laadpunten: die zijn er te 
weinig. Maar daar heb je een
kip-ei probleem: zonder auto’s
geen tankvoorziening, en 
andersom. De komende tien, 
vijftien jaar zal elektrisch rijden
dus zeker een belangrijk aanbod
blijven, en daarna is het een 
blijvertje voor het lokale ver-
keer.”

Wethouder Oetra Gopal ontving vorige week uit handen van voor-
zitter Frans van Dorst van de Drentse afdeling van Alzheimer Neder-
land het boekje Langer Meedoen. Dit boekje staat vol voorbeelden
van mensen die leven met dementie of zorgen voor mensen met 
dementie. En hoe zij hun dagelijks leven proberen vorm te geven.

De gemeente behoort tot de organisaties die 27 september het 
convenant ‘Dementievriendelijk Drenthe’ ondertekenen. Doel daar-
van is dat mensen de ziekte beter herkennen en slachtoffers en hun
mantelzorgers beter kunnen helpen.

“Het is van groot belang dat we in de samenleving oog hebben voor
elkaar,” zegt wethouder Gopal, “en dat iedereen steeds meer oog
voor mensen met dementie krijgt. Hoe ga je met deze mensen om en
wat hebben ze nodig? Het convenant is, samen met het boekje, een
eerste mooie stap om onze gemeente zo dementievriendelijk 
mogelijk te maken.”

Steeds meer dementie
Steeds meer mensen worden getroffen door dementie. In de 
gemeente Tynaarlo leiden ongeveer 720 mensen aan de ziekte. 
Volgens de prognoses zullen dit er in 2040 1500 zijn. Landelijk 
hebben op dit moment 270.000 mensen dementie, in 2040 550.000.

Wilt u meer weten over dementie, de ziekte leren (her)kennen of uw
eigen steentje bijdragen? Op www.samendementievriendelijk.nl vindt
u veel meer informatie.

Gemeente Tynaarlo wil dementie-
vriendelijke gemeente worden

Je eigen sperziebonen en tomaten zien groeien, terwijl je in een vrien-
delijk zonnetje zit. Wie wil dat eigenlijk niet? Het is nu voor iedereen
mogelijk. Aan de Heerdelaan in Zuidlaren zijn kortgeleden namelijk
enkele volkstuinen beschikbaar gekomen. En ze zijn nog niet allemaal
verhuurd.

Wie belangstelling heeft of eerst meer informatie wil hebben, kan
contact opnemen met de heer Ton Smiers van de gemeente 
Tynaarlo: 0592 -266 662. Mailen kan ook, via info@tynaarlo.nl  onder
vermelding van ‘volkstuinen’.

Weer volkstuinen te huur! 

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon waarschijn-
lijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie 
personen (BRP) staat ingeschreven:

• Naam: Maurice Kristian Schreuder
Geboortedatum: 12-04-1985

Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van
plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de
aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’.
Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat
als ingezetene in Nederland. 
Deze persoon wordt verzocht voor 24-09-2018 aangifte te doen van
verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt
de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij nog gedurende zes we-
ken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij burgemeester
en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te 
bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene 
nummer van de gemeente (0592-266662).

Oproep personen

kom. Misschien hebt u net die 
informatie die een ander op weg
kan helpen. 

Wie zijn woning openstelt op 3 en
10 november maakt kans op een
midweekje weg op een bijzon-
dere plek: Het strohotel in Haps.

Heeft u uw woning duurzamer
gemaakt? En kunnen andere
mensen daarvan leren? Deel uw
ervaringen dan met anderen en
stel uw huis open tijdens de Duur-
zame Huizenroute op zaterdag
3 en 10 november.

Dit kunt u doen door u aan te
melden op www.duurzamehui-
zenroute.nl/tynaarlo. Dat is een
website waarop huiseigenaren
hun ervaringen met duurzaam
wonen delen. U kunt er ook uw
ervaring delen zonder uw huis
open te stellen.
Al meer dan duizend eigenaren
hebben hun woonverhaal ge-
deeld op de website. Van gasloos
wonen tot woningen met dak-
en gevelisolatie. Op duurzame-
huizenroute.nl is elk verhaal wel-

Deel uw ervaringen met duurzamer wonen!

Soms kom je in aanraking met mensen waarvan je vermoedt dat zij
eenzaam zijn. Maar zijn ze dat ook? Hoe kom je daar achter? 
Waardoor zouden ze eenzaam zijn? En wat kun je er tegen doen? 
Al die vragen en meer komen aan bod in de workshop Eenzaamheid.

Centraal in de cursus staan voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast is
er ruimte voor de uitwisseling van ervaringen.   

Doel is om inzicht te krijgen in het thema eenzaamheid en van elkaar
te leren hoe je eenzaamheid kunt signaleren en aanpakken.

Datum: 4 oktober 19.30 uur tot 21.30 uur 
Door: Jacqueline Salmen van Coalitie Erbij
Locatie: Ons Dorpshuis, Bähler Boermaweg 4, Paterswolde
Kosten: Kosteloos  
Voor: Iedereen die wil helpen eenzaamheid te verminderen.

Wie zich voor de workshop wil aanmelden of meer informatie wil:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo, 0592 338938 ( receptie Trias )
of e-mail: liesbeth.de.vries@stichtingtrias.nl.

Workshop Eenzaamheid 

monumenten verwijderd wan-
neer er een begrafenis of bijzet-
ting is op de begraafplaats.

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer 
informatie neem dan contact op
met de gemeente Tynaarlo. 
Dit kan telefonisch op werkda-
gen van 8.30 – 12.00 uur via 
0592 – 26 66 62. Of stuur een 
e-mail naar info@tynaarlo.nl

De gemeente start maandag 24
september op begraafplaats De
Eswal in Vries met het verwijde-
ren van grafstenen van graven
waarvan rechthebbenden af-
stand hebben gedaan. Op be-
graafplaats De Eswal worden on-
geveer 72 grafstenen verwijderd.
De verwijderde monumenten
worden tijdelijk opgeslagen in
een afgesloten container op de
gemeentewerf. Er worden geen

Start verwijderen grafstenen 


