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het aankomende proces. Wet-
houders Pepijn Vemer (wonen en
overheidsparticipatie) en René
Kraaijenbrink (ruimtelijke orde-
ning), en planeconoom David 
Inden namen de aanwezigen
mee in wat er nodig is om een
woonwijk te ontwikkelen. 
En hoe de gemeente denkt haar
inwoners hierbij te betrekken. 

Een beter plan met breed
draagvlak
Vemer benadrukte donderdag
waarom inwonersparticipatie be-
langrijk is voor de ontwikkeling
van Vries Zuid. “Het zorgt ervoor
dat we een beter plan krijgen,
dat aansluit bij wat het dorp 
nodig heeft. Zowel in het aantal
woningen als in woningsoorten.
In elke fase van het proces krijgen
toekomstige bewoners, omwo-
nenden en andere belangheb-

Donderdag 13 december hield
de gemeente een informatie-
avond over de ontwikkeling
van woningbouw in Vries
Zuid. De belangstelling was
groot. 

Op 30 oktober 2018 gaf de 
gemeenteraad opdracht aan
B&W om een startnotitie te 
ontwikkeling die uitgaat van de
bouw van 40 tot 75 nieuwe 
woningen. Hierin worden de 
kaders en de uitgangspunten
voor de wijkontwikkeling be-
schreven. De startnotitie wordt
naar verwachting in maart 2019
behandeld in de gemeenteraad. 

Proces
Tekeningen werden donderdag
nog niet gepresenteerd. De 
gemeente wilde geïnteresseer-
den wel alvast informeren over

Grote belangstelling voor 
informatieavond Vries Zuid

benden een passende rol. Daar-
door kunnen wij als gemeente
de juiste keuzes maken, die kun-
nen rekenen op een breed
draagvlak.”

Ambitieuze planning 
De verwachting is dat eind 2020
gestart kan worden met de 
uitgifte van de eerste kavels. Een
aantal inwoners vroeg zich af 
of dat niet sneller kan. Een 
begrijpelijke vraag, vindt Kraaij-
enbrink. “Vries zit al jaren te
springen om nieuwe woningen.
Dit college maakt daar werk van.
We hebben echter te maken met
wet- en regelgeving en 
verplichte inspraaktermijnen. 
We hebben een ambitieuze
planning opgesteld die erop 
gericht is dat er zo snel mogelijk
gebouwd wordt in Vries Zuid.” 

Aangifte geboorte of overlijden
Maandag 24 december en maandag 31 december is het gemeen-
tehuis tussen 10.00-11.00 uur uitsluitend geopend voor aangifte
geboorte of overlijden.

Bestuur en medewerkers van de 

gemeente Tynaarlo wensen u 

prettige kerstdagen en een gelukkig 2019

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
• Maandag 24 december, zijn het gemeentehuis en de 

milieustraat gesloten

• Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag zijn het gemeentehuis 
en de milieustraat gesloten.

• Woensdag 26 december, 2e Kerstdag zijn het gemeentehuis
en de milieustraat gesloten.

• Maandag 31 december, zijn het gemeentehuis en de 
milieustraat gesloten

• Dinsdag 1 januari, zijn het gemeentehuis en de milieustraat
gesloten.

• Jeugdhulp is maandag 24 december en maandag 31 
december alleen voor spoedvragen bereikbaar van 
8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.

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

Let op: Het Sociaal team Zuidlaren houdt woensdag 2 januari
geen inloopspreekuur. Er is dan ook geen koffieochtend.
Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 9 januari van 
09.00-12.00 uur. De eerstvolgende koffieochtend is op woensdag 
16 januari van 10.00-11.30 uur. Zowel het spreekuur als de 
koffieochtend zijn in MFC De Ludinge.

inwoners die zo hard voor het
bereiken van dit percentage 
gewerkt hebben, van harte 
feliciteren met dit prachtige 
resultaat.”

De deadline voor het aanmelden
bij het Drents Glasvezel Collectief
lag op maandag 17 december.
Het werkgebied van het collectief
bestrijkt niet het gehele buiten-
gebied 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 informatie
op www.glasvezelnoord.nl

Het Drents Glasvezel Collectief
heeft genoeg aanmeldingen om
glasvezel in de gemeente 
Tynaarlo aan te leggen. Dat heeft
het collectief maandag 17 de-
cember bekend gemaakt. Maar
liefst 49,6% van de inwoners uit
Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen
meldden zich voor de deadline
aan voor glasvezel, waardoor de
aanleg ervan een stuk dichterbij is
gekomen.

Wethouder Henk Lammers van
Tynaarlo is verheugd over deze
cijfers. “Glasvezel is dé verbinding
van de toekomst. Het college ziet
het als een basisvoorziening die
nu voor zowel inwoners in de
dorpen als in het buitengebied
heel dichtbij komt. Ik wil het
Drents Glasvezel Collectief en alle

Wethouder Henk Lammers trots
op inwonersinitiatieven glasvezel

enthousiast. Daarom wordt nu
ook gestart met de lessen in
Eelde-Paterswolde. De fietslessen
worden vanaf eind januari 
gegeven op de dinsdagmiddag
tussen 13.00-14.00 uur. 

Mensen die meer willen weten
of zich willen opgeven voor de
fietslessen kunnen een e-mail stu-
ren naar a.damvan@tynaarlo.nl.
Deelnemers ontvangen daarna
meer informatie over de exacte
locatie en data van de lessen.

De buurtsportcoaches van Sport
Tynaarlo starten in 2019 met het
geven van fietslessen in Eelde-
Paterswolde. Inwoners die niet
kunnen fietsen of fietsangst heb-
ben, kunnen vanaf eind januari
meedoen aan de lessen. 

Op dit moment krijgt een aantal
inwoners al individuele fietsles in
Zuidlaren. Aan de hand van een
aantal praktijkoefeningen leren
zij de techniek van het fietsen,
zodat zij zich veilig in het verkeer
kunnen begeven. De reacties zijn

Sport Tynaarlo start met 
fietslessen in Eelde-Paterswolde

de speeltoestellen. Dankzij dona-
ties van buurtbewoners en een
aantal bedrijven is het nieuwe
dierenverblijf bekostigd. De ver-
nieuwing is gerealiseerd dankzij
de inzet van buurtbewoners. 

onthulden het nieuwe bord en
er waren activiteiten voor kinde-
ren. 

De gemeente Tynaarlo heeft een
financiële bijdrage geleverd voor

Afgelopen zaterdag was de ope-
ning van het vernieuwde geiten-
kampje en de aangrenzende
speeltuin aan de Havezathelaan
in Zuidlaren. De kinderen van de
vrijwilligers van het geitenkampje

Opening vernieuwd geitenkampje en
speeltuin Havezathelaan Zuidlaren 

Inzameling restafval dinsdag 25 december  (1e Kerstdag) in Zuidlaren
en Midlaren wordt verschoven naar zaterdag 22 december.
Inzameling restafval woensdag 26 december (2e Kerstdag) in 
Tynaarlo, Zeegse, Vries, De Punt, Oudemolen, Taarlo wordt 
verschoven naar zaterdag 29 december.
Dinsdag 1 januari 2019 geen huis-aan-huis inzameling; hiervoor is
geen vervangende dag aangewezen. Vanaf woensdag 2 januari 
inzameling volgens www.mijnafvalwijzer.nl  of de Afvalwijzer App.

Kerstbomen
De gemeente haalt begin januari geen afgedankte kerstbomen meer
op. Afgedankte kerstbomen kunnen in de groene container of tijdens
openingsuren naar de milieustraat worden gebracht. Hieraan zijn
geen kosten verbonden.

Wijziging afvalinzameling 1e en
2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag

opgeeft in MijnOverheid, dan
ontvangt u een melding wanneer
er een nieuw bericht voor u klaar-
staat.

Als u voor 20 januari 2019 
aangeeft dat u post digitaal wilt
ontvangen, dan wordt de WOZ-
beschikking en aanslag gemeen-
telijke belastingen 2019 alleen
nog digitaal toegestuurd. 

Zaterdag 26 januari ontvangen
alle inwoners van de gemeente
Tynaarlo  de aanslag gemeente-
lijke belastingen en de WOZ-
beschikking van 2019. Wilt u uw
aanslag en uw WOZ-beschikking
digitaal ontvangen? Log dan in
op MijnOverheid met uw DigiD
en geef aan dat u post van de 
gemeente digitaal wilt ontvan-
gen. Als u ook uw e-mailadres

Ontvang uw aanslag 
gemeentelijke belastingen en
WOZ-beschikking digitaal!

Woont u in Eelde-Paterswolde en heeft u een vraag aan gebieds-
wethouder Oetra Gopal? Of wilt u een goed idee, een verbetering of
mooie wens voor uw dorp met haar delen? Dat kan!

Vanaf donderdag 17 januari 2019 houdt wethouder Gopal elke
donderdag op twee plekken spreekuur. U bent van harte welkom
om langs te komen, met of zonder afspraak.

Gebiedswethouders op bezoek
Heeft u wethouder Gopal liever thuis op bezoek? Dat kan ook. Bel dan
voor een afspraak naar de gemeente: 0592 – 266 662. 

Mocht op donderdag het spreekuur een keer niet doorgaan, dan kunt
u dat tijdig vinden op de gemeentepagina en op de website van de
gemeente: www.tynaarlo.nl

Wat doen de gebiedswethouders?
Al onze wethouders zijn zowel vak- als gebiedswethouders. Dat 
betekent dat naast de inhoudelijke portefeuilles waar aan gewerkt
wordt, elke wethouder ook een eigen gebied onder de hoede heeft
waarvoor hij of zij het aanspreekpunt is. 

Voor Eelde-Paterswolde is Oetra Gopal dus de gebiedswethouder.
Woont u in Vries, dan kunt u via bovenstaand telefoonnummer 
contact opnemen voor een afspraak met wethouder Pepijn Vemer.
Henk Lammers is gebiedswethouder voor Zuidlaren, Hans de Graaf
voor de dorpen ten westen van de snelweg A28 en René Kraaijenbrink

voor de dorpen ten oosten van
de A28.

Het idee achter het gebiedswet-
houderschap is om rechtstreeks
in contact te komen én te blijven
met inwoners. Dit kan door op
afspraak bij inwoners langs te
gaan, maar ook door evenemen-
ten en bijeenkomsten in het dorp
te bezoeken. De wethouders 
maken optimaal gebruik van 
de kennis en ervaring van de 
inwoners. Wat speelt er en wat
hebben mensen nodig? De wet-
houders dienen als ‘ambassa-
deurs’ voor de dorpen.

Gebiedswethouder Oetra Gopal
houdt spreekuur 

Waar en wanneer

Locatie Elke donderdag van:

Ons Dorpshuis 13.15 – 14.00 uur
B. Boermalaan 4
9765 AP Paterswolde

In de hal of het restaurant 14.30 – 15.30 uur
van de Symfonie
Hooiweg 18, 9761 GR Eelde


