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Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 12 december 2018

Dinsdag 18 december gemeentehuis
vanaf 16.00 uur gesloten
Dinsdag 18 december is het gemeentehuis, vanwege een perso-
neelsbijeenkomst, vanaf 16.00 uur gesloten. Na 16.00 uur kunnen
dus geen documenten worden afgehaald.

Ook is de gemeente vanaf 16.00 uur telefonisch niet bereikbaar.
Jeugdhulp is vanaf 16.00 alleen voor spoedvragen bereikbaar via
0592 – 266 737.

Agenda
maandag 17 december: 16.00 uur
• Openbare vergadering van de Commissie 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

is. Dat is waarom er in Eelde-
Paterswolde, Eelderwolde, Vries,
Tynaarlo en Zuidlaren al glasvezel
is aangelegd.

In de kleinere dorpen en in het
buitengebied wonen minder
mensen en moeten er veel meer
kilometers kabel worden aange-
legd. Daardoor is de aanleg van
glasvezel voor commerciële 
partijen daar minder interessant.
In deze gebieden maken groe-
pen inwoners plannen om met
z’n allen de aanleg van glasvezel
alsnog mogelijk te maken. In
Noordoost Drenthe hebben een
groot aantal van deze lokale 
inwonersinitiatieven zich verza-
meld in het Drents Glasvezel 
Collectief. In de gemeente 
Tynaarlo zijn dat: Snel Internet
Yde de Punt, Glas van Aa tot
Hunze, Midlaren, Tynaarlo-Oost,
De Groeve en Zeegse. 
Het bedrijf Glasvezel Buitenaf is
voor het Drents Glasvezel Collec-
tief gestart met de werving van
abonnees, om de aanleg moge-
lijk te maken. Alleen als vol-
doende inwoners zich aanmel-
den en een abonnement nemen,
wordt het financieel haalbaar om
het glasvezelnetwerk aan te leg-
gen. Daarom is het heel belang-
rijk dat zoveel mogelijk inwoners
meedoen. Wanneer 45% 
procent van de inwoners vóór
17 december een abonnement
afsluit, wordt het netwerk daad-
werkelijk aangelegd. 

2. Wat is het verschil tussen
een glasvezelverbinding en
bestaande netwerken?
In de buitengebieden van de
gemeente ligt op veel plekken
alleen nog een ‘koperverbinding’,
oftewel een telefoonkabel. In
sommige kleinere dorpen ligt een
coax-kabel. Welke van de twee u
ook gebruikt: deze verbinding
deelt u met de buren, wat wil
zeggen dat het netwerk lang-
zamer wordt, naarmate meer
mensen gebruik maken van hun
verbinding.

Het kan u moeilijk zijn ontgaan:
In een groot deel van Noordoost
Drenthe voert het bedrijf Glasve-
zel Buitenaf voor de stichting
Drents Glasvezel Collectief wer-
vingscampagnes om de aanleg
van glasvezel mogelijk te maken.
In het collectief werken meer dan
40 dorpen en de bijbehorende
buitengebieden in de gemeen-
ten Tynaarlo, Aa en Hunze en 
Assen samen aan de komst van
glasvezel. 

De gemeente krijgt regelmatig
vragen over de aanleg van 
glasvezel. In dit artikel geven we
antwoord op de vragen die ons
het meest gesteld worden.

Veel gestelde vragen
1 Hoe is het plan van het Drents

Glasvezel Collectief tot stand
gekomen?

2 Wat is het verschil tussen 
een glasvezelverbinding 
en bestaande netwerken?

3 De verbinding die ik nu 
heb is prima. Waarom dan 
overstappen naar glasvezel?

4 Wat als ik nu geen 
abonnement afsluit bij een
glasvezelaanbieder?

5 Maar waarom laat de 
gemeente het dan niet 
aanleggen?

1. Hoe is het plan van het
Drents Glasvezel Collectief tot
stand gekomen?
Glasvezelnetwerken worden
aangelegd door commerciële
partijen. Die maken een bereke-
ning en wegen de kosten af
tegen de opbrengsten. In gebie-
den waar meer mensen dichter
op elkaar wonen is het voor hun
interessant om het netwerk aan
te leggen. Ze kunnen dan veel
abonnees krijgen terwijl het aan
te leggen netwerk niet zo groot

Ook een aanbod voor glas-
vezel gehad? Pak uw kans!

Met glasvezel heeft u een 
eigen stabiele verbinding met
een zeer grote capaciteit en
hoge snelheid, die u niet
hoeft te delen met 
anderen. 

Let op: er zijn 
partijen die zeg-
gen dat er al
glasvezel ligt op
deze plekken in
de gemeente.
Deze glasvezel-
verbinding ligt dan echter tot
aan de wijkcentrale. Vanaf dat
punt komt het internet gewoon
weer via een coaxkabel of 
koperdraad naar de huizen toe,
en is er voor de inwoners afzon-
derlijk dus geen voordeel van
een snelle glasvezelverbinding.

3. De verbinding die ik nu heb
is prima. Waarom dan over-
stappen naar glasvezel?
Glasvezel is de verbinding voor
de toekomst. Snel en stabiel
internet gaat in belangrijke mate
de leefbaarheid op het platte-
land bepalen, want steeds meer
diensten worden online aange-
boden. Boeren die hun admini-
stratie moeten doen, zorg op
afstand, televisie kijken en
streamen, onderwijs volgen,
boodschappen doen en werken
vanuit huis: door middel van
glasvezel heeft iedereen,
wonend midden in het dorp of
op het platteland, de mogelijk-
heid om dit te doen.

Veel inwoners en ondernemers
die internet hebben via tele-
foonkabel ondervinden nu al
problemen vanwege de trage

verbinding. Op plaatsen waar
coax-kabel ligt worden derge-
lijke problemen vaak nog niet
ervaren. Deskundigen verwach-
ten echter dat naarmate de dien-
sten via internet geavanceerder
worden, vergelijkbare proble-
men ook bij coax-kabel ontstaan.

4. Wat als ik nu geen abon-
nement neem?
Wanneer 45% procent van de
inwoners vóór 17 december
een abonnement afsluit, wordt
het netwerk daadwerkelijk aan-
gelegd. Wordt dat percentage
niet gehaald, dan wordt het glas-
vezelnetwerk niet aangelegd. Er
is namelijk een minimaal aantal
abonnees nodig om de investe-
ringen voor de aanleg en het
beheer van het netwerk te
kunnen financieren. Als een te
beperkt percentage deelnemers
meedoet, wordt de aanleg van
glasvezel onbetaalbaar.

5. Wat doet de gemeente
dan? Kan die het netwerk
niet aanleggen?
Het aanleggen, distribueren,
beheren en onderhouden van

glasvezelnetwerken is aan de
markt. De gemeente is immers
geen kabelmaatschappij. Burge-
meester en wethouders willen
echter wél graag dat iedereen
over een snelle internetverbin-
ding kan beschikken. Ze hechten
grote waarde aan de plannen
van het Drents Glasvezel Collec-
tief en de Coöperatie Glasvezel
Noord.

Vorig jaar heeft de gemeente-
raad zich bereid verklaard om
een lening te verstrekken voor
de financiering van de aanleg
van glasvezel in het gebied waar
nu al coax-kabel ligt. Inmiddels
zijn het Drents Glasvezel Collec-
tief en Coöperatie Glasvezel
Noord in gesprek met de ge-
meente en de provincie over de
mogelijkheid om ook een subsi-
die te verstrekken. Hierover zijn
nog geen besluiten genomen.

Abonnement afsluiten
Wilt u voor 17 december een
glasvezelabonnement afsluiten?
Kijk dan op
www.glasvezelbuitenaf.nl

Het werkgebied van het Drents Glasvezel Collectief bestrijkt niet het
gehele buitengebied van Tynaarlo. Voor de aanleg van glasvezel in
Bunne, Winde, Eelde, Donderen, Zeijen en omgeving kunt u terecht
bij Coöperatie Glasvezel Noord. Ook deze organisatie is druk bezig
om abonnees te werven om in dat deel van de gemeente aanleg van
een glasvezelnetwerk mogelijk te maken. Kijk voor meer informa-
tie op www.glasvezelnoord.nl.

een positieve, gezondere samen-
leving. “Onze buurtsportcoaches
spelen daarin een hoofdrol. Zij
leggen de verbinding tussen
sportaanbieders en andere sec-
toren zoals het sociaal domein,
jeugdzorg en onderwijs. 
Ze bieden een breed sportaan-
bod aan voor kinderen, senioren,
werkzoekenden en nieuw-
komers. Ook ondersteunen zij sc-
holen en sportverenigingen bij
het aanbieden van sportac-
tiviteiten. Deze titel is een be-
loning voor iedereen die zich ac-
tief inzet voor sport- en bewegen
in onze gemeente.”

gemeenten. In april is Tynaarlo
aan de beurt tijdens de Konings-
spelen. De buurtsportcoaches van
Sport Tynaarlo organiseren sa-
men met basisscholen en sport-
verenigingen een sportdag. Kin-
deren uit de dorpen Vries, Eelde
en Zuidlaren kunnen meedoen
aan verschillende sportworks-
hops. De voorbereiding en coör-
dinatie ligt in handen van de
buurtsportcoaches.  

Buurtsportcoaches
Hans de Graaf, wethouder sport
geeft aan dat sport kan helpen
om maatschappelijke problemen
te verminderen en bijdraagt aan

Tynaarlo heeft vorige week
als één van de 12 Drentse ge-
meenten en samen met de
provincie Drenthe de titel ‘Eu-
ropean Community of Sport
2019’ ontvangen. Deze titel
wordt jaarlijks uitgereikt door
ACES Europe, de sportuitvoe-
ringsorganisatie van de Euro-
pese Unie. ACES vond Drenthe
het voorbeeld van hoe je als
regio sport en bewegen in
kunt zetten in de maatschap-
pij.

Om de titel te vieren staat in 2019
iedere maand een sportactiviteit
centraal in een van de Drentse

Koningsspelen Tynaarlo in het zonnetje
tijdens feestjaar van sportregio Drenthe 

Met ingang van 1 januari is SUEZ de nieuwe afvalinzamelaar in de 
gemeente Tynaarlo. Hierdoor wijzigen voor veel inwoners de 
inzameldagen. Kijk voor de persoonlijke afvalkalender op
www.mijnafvalwijzer.nl of op de Afvalwijzer App. 

Containers goed aan de straat zetten
De vuilniswagens waarmee vanaf 2019 het afval wordt opgehaald,
hebben grijparmen waarmee ze de containers optillen en legen. Het
is daarom belangrijk dat de containers op de goede manier aan de
weg staan: met de wielen van de straat af.

Het kan zijn dat de container, nadat de nieuwe inzamelaar voor het
eerst geweest is, op een andere plek staat. Bijvoorbeeld aan de 
andere kant van de weg. Dát is de plek waarop de container in het
vervolg moet worden neergezet.

Nieuwe container voor plastic, blik en drankkartons
In 2019 verdwijnen de plastic zakken voor de inzameling van plastic,
blik en drankenkartons. Vóór 16 december 2018 wordt een nieuwe
container bezorgd: een PMD container. Deze kan vanaf 1 januari 2019
aangeboden worden. Kijk voor een overzicht van de inzameldagen
op www.mijnafvalwijzer.nl  of op de Afvalwijzer App. Het aanbieden
van deze container is gratis. Op het oranje deksel van deze nieuwe
container staat wat er precies in mag.

Tarieven inzameling en heffing
Voor een overzicht van de tarieven kijk op www.tynaarlo.nl/afval-
milieu-en-duurzaamheid. Ook staat op deze pagina uitgebreide in-
formatie over de afvalinzameling 2019 en een overzicht van de meest
gestelde vragen.

Afvalinzameling 2019 

Gemeente stelt subsidie beschikbaar 
voor toegankelijkheid
De gemeente Tynaarlo wil de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen verbeteren. Het gaat om openbare gebouwen binnen
de gemeentegrenzen van organisaties of bedrijven met een
publieksfunctie. Bijvoorbeeld: horeca, winkels, onderwijsinstel-
lingen, musea en vrijwilligersorganisaties. 

Deze organisaties en bedrijven kunnen hiervoor een subsidie aan-
vragen voor 50% van de totale kosten, met een maximum van
€ 3.000 per aanvraag. Dit heeft de gemeenteraad besloten tijdens
de vergadering op 27 november. 

De stimuleringsregeling ‘Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’
is een financiële bijdrage voor aanpassingen en voorzieningen die
de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een 
beperking vergroten en hun deelname aan de samenleving te
vergemakkelijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbreden
van de ingang of het plaatsen van een hellingbaan, zodat ook
mensen met een rolstoel ergens makkelijk naar binnen kunnen. 

Wie in 2019 van de subsidie gebruik wil maken dient deze vóór 
1 mei 2019 aan te vragen. In totaal is er t20.000,- beschikbaar.
Wanneer er meer aanvragen worden ingediend dan dit 
beschikbare budget, wordt er door de gemeente een prioritering
gemaakt. Er vindt dan een inhoudelijke en financiële toets plaats.

Interesse? Meer informatie over de stimuleringsregeling en het
aanvraagformulier zijn te vinden op www.tynaarlo.nl.

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

Let op: dinsdag 18 december is er geen
inloopspreekuur in Vries. Het eerstvolgende
spreekuur is na de feestdagen, op dinsdag 8 januari
van 10.00-12.00 uur (Stichting Trias, Nieuwe Rijksweg 37).

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 gemeente Tynaarlo was in
2017-2018 Culturele gemeente
van Drenthe. Het programma 
‘FesTYvals, historie met een knip-
oog’ is in deze periode uitge-
voerd. Het college van B&W 
presenteert nu de terugblik op
het culturele jaar. 

“De talloze activiteiten die door,
voor en met de lokale bevolking,
verenigingen, ondernemers en
instellingen zijn georganiseerd,
hadden een brede uitstraling en
spreken nog steeds tot de 
verbeelding. Er is veel positieve
reuring en media aandacht 
geweest én er zijn prijzen in de
wacht gesleept. Kortom: Tynaarlo
heeft alle reden om met trots 
terug te kijken op dit culturele
jaar”, vindt wethouder Oetra
Gopal.

Vederop in deze krant een info-
graphic met alle informatie over
het afgelopen culturele jaar,
waarin de cijfers uit de terugblik
in één oogopslag terug te vinden
zijn.

Terugblik Culturele Gemeente
2017-2018 

Op de website
www.festyvals.nl/evaluatie  is de 
inhoudelijke en financiële 
verantwoording van FesTYvals 
ook terug te vinden. Hierin 
komen verschillende deelnemers, 
organisatoren en sponsoren aan 
het woord. 

De terugblik op het culturele 
jaar vindt u op pagina 7
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