
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 5 december 2018

Agenda
Woensdag 19 december: 09.00 - 10.00 uur
• Openbare vergadering Algemeen Bestuur Werkplein Drentsche

Aa, Javastraat 15, 9401 KZ Assen
Aan de orde komt:
Begrotingswijziging 2019 Werkplein Drentsche Aa
www.wpda.nl

Rond de Kerstvakantie (nieuw) paspoort,
ID-kaart of rijbewijs nodig? Vraag dit dan
uiterlijk 13 december aan.  

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

woners uit allerlei plekken in de
gemeente, die hun buurt, dorp of
straat doorgaan om bewoners te
enthousiasmeren vooral de web-
site te gebruiken, en er aller-
hande activiteiten, vragen of
diensten op te zetten. Om de
buurt in beweging te krijgen,
dus!

De buurtverbinders hebben in-
middels een training achter de
rug waar ze geleerd hebben de
website te onderhouden en hun
dorpsgenoten te enthousiasme-
ren. De gemeente doet ook een
kleine bijdrage aan de nieuwe
website: op termijn publiceert zij
er een ‘zorgkaart’ op, zodat voor
iedereen in één oogopslag dui-
delijk is waar de gewenste zorg-
verlener (huisarts, fysiotherapeut,

Alvast een aankondiging voor
het nieuwe jaar: begin 2019 komt
er een ‘digitaal dorpshuis’, een
buurtplatform, online, gerund
vóór en dóór inwoners. De web-
site buurtbrink is een initiatief
voor alle inwoners, organisaties
en bedrijven in de gemeente Ty-
naarlo en zal naar verwachting
medio februari worden gelan-
ceerd. Het biedt iedereen de mo-
gelijkheid informatie op deze
website te plaatsen en te bekij-
ken. Denk bijvoorbeeld aan een
agenda met evenementen, een
katern gevraagd en aangeboden
en prikbord advertenties. 

Buurtverbinders
En nee, dit is niet een website be-
stierd vanuit de gemeente. Maar..
door ‘buurtverbinders!’ Tien in-

Binnenkort online: 
een platform vóór en dóór 
inwoners van de gemeente 

het sociaal team), in de eigen
buurt te vinden is.

Loopt u over van goede
ideeën voor uw buurt?
Wilt u een steentje bijdragen aan
dit nieuwe buurtplatform? Dat
kan door u aan te melden als
buurtverbinder. U kunt ook op
een andere manier ondersteu-
nen, bijvoorbeeld door te helpen
bij de website of mee te denken
over ontwikkelingen of leuke ac-
tiviteiten bij u in de buurt. Hoe
meer (verschillende!) mensen er
meedoen, hoe leuker en veelzij-
diger de groep wordt. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan
een e-mail naar Bernard Schlim-
bach: bernard.schlimbach@stichti
ngtrias.nl.

De buurtverbinders van de gemeente Tynaarlo:  Vooraan: Carla Ensing en Maike Stam
Erachter v.l.n.r.:  Elizah Schmidt, Geert Dik, Frank v.d. Werf, Bernard Schlimbach en Bas Polman.
(Niet op de foto: Evelien Korf, Hennie Tuinstra en Johan van Fessem)

koek – een pannenkoek op hun
hoofd.

Sint Pannekoek staat in het 
teken van verbondenheid met de
mensen om je heen. Daarom kon
iedereen die het leuk vond een
kaartje in de ‘complimentenbus’
doen, met een compliment voor
iemand die het verdient. Een 
aantal van deze mensen wordt 
binnenkort verrast met een taart.

Het is de tweede keer dat het 
Sociaal team Zuidlaren Sint 
Pannekoek organiseert in Zuid-
laren. Omdat het feest dit jaar op
het Lentisterrein was, hebben
zo’n twintig bewoners het feest
meegevierd.

Donderdag 29 november werd
overal in het land Sint Pannekoek
gevierd. Ook in Zuidlaren was het
een gezellige bedoening. In de
Ontmoetingskerk op het Lentis-
terrein is door jong en oud 
gesmuld van honderden pan-
nenkoeken.

De zusjes Fleur en Noor van 
Scouting Zuidlaren openden Sint
Pannekoek. Zij verteleden over
de strip van Jan Jans en de 
kinderen, waaruit het feest is 
ontstaan. Ook vertelden ze iets
over Scouting Zuidlaren, het
goede doel waar mensen dit jaar
voor konden doneren. Vrolijk 
poseerden ze voor de foto met –
zoals het hoort op Sint Panne-

Sint Pannekoek was weer gezellig 

Fleur en Noor van Scouting Zuidlaren (Hiddema fotografie)

Van 10 t/m 14 december vindt een militaire oefening plaats in de 
provincies Friesland, Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel.
De militaire eenheid ‘102 EOV Compagnie’ houdt in deze periode een
verbindingsoefening. Zij gaan op een aantal plaatsen verbindings-
posten inrichten. Zo’n post wordt bemand door vier of vijf personen
en bestaat uit onder andere een Mercedes Benz en een vrachtauto.
De militairen zijn bewapend. Ze maken geen gebruik van munitie of
oefenmunitie.

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

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, postbus 90004
telefoon 030-2180420, jdvclaims@mindef.nl

Militaire oefening

moeten daarom mee kunnen
doen in de planontwikkeling.” 

Nationaal Klimaatakkoord
De Regionale Energie Strategie
komt voort uit het Nationaal 
klimaatakkoord. Daarmee wil 
Nederland voldoen aan de af-
spraken die zijn gemaakt in Parijs:
de CO  2-uitstoot  voor 2030 met
49% verminderen. De komende
maanden maken de Drentse ge-
meenten, waterschappen en de
provincie afspraken hoe wonin-
gen van het aardgas af kunnen
gaan, waar duurzame energie
kan worden geproduceerd en
welke infrastructuur daarvoor 
nodig is.

bundelen. En dat wij samen de
schouders zetten onder de uitda-
gingen waar we voor staan.”

Samen met inwoners
Inwoners van Drenthe zullen 
betrokken worden bij de plan-
vorming, benadrukt Kraaijen-
brink. “We krijgen er allemaal te
maken. 

Bijvoorbeeld bij de overstap naar
duurzame energie in woningen
en gebouwen. Daarnaast zullen
we de veranderingen terugzien
in het landschap, het onderwijs
en in onze economie. Dat vraagt
om een gebalanceerde aanpak,
die kan rekenen op draagvlak in
de samenleving. Onze inwoners

Wethouder René Kraaijen-
brink heeft donderdag 29 
november namens B&W zijn
handtekening gezet onder de
intentieverklaring van de 
Regionale Energie Strategie
(RES). Een gezamenlijk plan
van alle Drentse overheden
om de klimaatdoelstellingen
te behalen uit het Nationaal
Klimaatakkoord.

“Onze klimaatopdracht stopt niet
bij de gemeentegrens”, vertelt
Kraaijenbrink. “Daarom vinden
we het belangrijk om regionaal
de samenwerking te zoeken. Met
deze intentieverklaring hebben
we als Drentse overheden afge-
sproken dat we onze krachten

Tynaarlo ondertekent intentieverklaring 
Regionale Energie Strategie voor Drenthe

‘Natuurerven Bunne-Winde-
Bunnerveen’. Het project heeft
als doel de biodiversiteit op de
erven te vergroten. Een leuke bij-
komstigheid is dat inwoners op
een andere manier met elkaar in
contact komen dan bij de 
gebruikelijke dorpsactiviteiten.

Het project Natuurerven is 
mogelijk gemaakt door financiële
bijdragen van de gemeente 
Tynaarlo en de provincie Drenthe.

Afgelopen zaterdag deelde wet-
houder Henk Lammers inheemse
kruidenmengsels, streekeigen
plantmateriaal (o.a. meidoorn,
vlier, lijsterbes) en nestkasten uit
aan inwoners van Bunne, Winde
en Bunnerveen. Inwoners gaan
dit zelf zaaien en planten en 
maken zo hun erf natuur- en
diervriendelijker. 

Dit was de officiële start van de
uitvoering van het project 

Natuurvriendelijke erven in
Bunne, Winde en Bunnerveen 

Wethouder Henk Lammers en Eddi Ottens van dorpsbelangen 
Bunne-Winde-Bunnerveeen

de publieke tribune. Via de 
website van de raad wordt de
vergadering live uitgezonden.
Ook is het mogelijk hier de 
vergadering terug te kijken.

Wilt u inspreken? 
Inwoners en belanghebbenden
mogen tijdens de raadsvergade-
ring inspreken over geagen-
deerde onderwerpen. Wilt u 
inspreken? Overleg dan tijdig
met de griffie over de mogelijk-
heden. Voor het inspreken kunt u
zich uiterlijk op de dag van de
vergadering voor 12.00 uur 
’s middags bij de griffie aanmel-
den.

Meer informatie? 
Voor vragen over de gemeente-
raad kunt u contact opnemen
met de griffie. De griffie is be-
reikbaar op 0592 - 26 66 62 en via
griffie@tynaarlo.nl.

Dinsdag 11 december is de laatste
raadsvergadering van dit jaar. Op
de agenda staan onder andere
de volgende onderwerpen: 

• Begrotingswijziging 2019 van
Alescon en Werkplein Drent-
sche Aa (WPDA)

• Belastingverordeningen 2019
(regels rond bijvoorbeeld Ozb
en afvalheffing)

• Algemene plaatselijke verorde-
ning 2019 (Regelgeving
rondom openbare orde en 
veiligheid) 

De complete agenda en bijbeho-
rende vergaderstukken staan op
de website van de gemeente-
raad: raad.tynaarlo.nl.

Uitzending
De vergadering begint om 20.00
uur in de raadzaal, belangstel-
lenden zijn van harte welkom op

Raadsvergadering dinsdag 11 december

meegenomen in welke stappen
gezet moeten worden bij dit
soort gebiedsontwikkelingen. En
hoe de planning voor Vries Zuid
er in grote lijnen uitziet. Ook
wordt vooruit geblikt waar en
wanneer (toekomstige) inwoners
worden betrokken in dit proces. 
Namens de gemeente zullen de
wethouders Pepijn Vemer (wo-
nen en overheidsparticipatie) en
René Kraaijenbrink (ruimtelijke
ordening) aanwezig zijn. Aan-
sluitend is er ruimte voor vragen. 

Op donderdag 13 december 
organiseert de gemeente een 
informatieavond over de plan-
nen voor woningbouw in Vries
Zuid. De avond begint om 20.00
uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis in Vries en is vrij
toegankelijk voor iedereen die
belangstelling heeft.

Tijdens de informatieavond wor-
den belangstellenden geïnfor-
meerd over de ontwikkeling van
Vries Zuid. Bezoekers worden

Informatieavond ontwikkeling 
woningbouw Vries Zuid

Donderdagmiddag 29 november tekenden acht Drentse gemeenten,
waaronder Tynaarlo,  drie waterschappen en de provincie Drenthe
het afsprakendocument  “Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan
natuurvriendelijke bermen en oevers”. Wethouder Henk Lammers
geeft aan dat biodiversiteit en duurzaamheid belangrijke aan-
dachtspunten zijn voor de gemeente Tynaarlo: “Door de onderte-
kening van dit document gaan we actief aan de slag met het verbe-
teren van de biodiversiteit van gemeentelijke bermen, taluds, oevers
en overhoeken.”

Nieuwe uitgifte bouwkavels 
Ter Borch in Eelderwolde
De gemeente start woensdag 5 december met de vervolguitgifte van
particuliere bouwkavels op het eiland De Koraaljuffer in Rietwijk
Noord in Ter Borch (Eelderwolde). Alle kavels liggen aan het water. 

In totaal worden 8 kavels uitgegeven voor vrijstaande woningen. De
kavelgrootte varieert tussen de 624 m2 en 1193 m2. Drie van de ka-
vels zijn 1000 m² of groter. De bouwkavels zijn te koop vanaf t

226.250,. 

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 19 december 2018 tot
12.00 uur. De eventuele loting en toewijzing is woensdag 19 de-
cember om 16.30 uur. Meer informatie over de uitgifte is te vinden
op www.thuisintynaarlo.nl


