
Aangifte geboorte of overlijden
Maandag 31 december is het gemeentehuis tussen 10.00-11.00 uur
uitsluitend geopend voor aangifte geboorte of overlijden.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
en milieustraat
• Maandag 31 december zijn het gemeentehuis en de milieustraat

gesloten
• Dinsdag 1 januari zijn het gemeentehuis en de milieustraat

gesloten.
• Jeugdhulp is maandag 31 december alleen voor spoedvragen

bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.
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blijkt de grote betrokkenheid van
de Zuidlaarders. Er deden 1.905
mensen mee aan het draagvlak-
onderzoek, waarvan ruim 80 
procent aangaf ook in de verdere
planontwikkeling betrokken te
willen blijven.

Het beste plan voor een
toekomstbestendig centrum
“Nu staan we voor de uitdaging
om het beste plan te maken,” 
aldus Kraaijenbrink. “Je kan dit
immers maar één keer goed
doen. We moeten er over dertig
jaar nog steeds trots op zijn. Het
plan moet recht doen aan de
unieke kwaliteiten van het dorp,
passen bij de recreatieve en toe-
ristische functie, en een oplossing
bieden voor de verbeterpunten
die de Zuidlaarders zélf zien vol-
gens het draagvlakonderzoek.”
Verbeterpunten die ook gecon-
stateerd zijn door experts op het
gebied van ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling. B&W heb-
ben deze als uitganspunten voor
de ontwikkeling genomen.

Binnen de vooraf bepaalde
speelruimte
B&W gaan het proces zo onbe-
vangen mogelijk in. Volgens
Kraaijenbrink ligt de uitkomst
vooraf beslist niet vast. “Maar het
plan moet wel voldoen aan onze
uitgangspunten die de speel-

Het ontwerp voor de heront-
wikkeling van het centrum
van Zuidlaren moet eind 2019
klaar zijn. Dat is de inzet van
het proces dat het college 
van B&W op 22 januari voor 
besluitvorming aan de ge-
meenteraad voorlegt.

Nú kansen pakken en samen
een plan maken
Wethouder René Kraaijenbrink
kan bijna niet wachten om te be-
ginnen. Hij benadrukt de unieke
kans die zich nu voordoet: “De
noodzaak om aan de slag te gaan
wordt door iedereen gevoeld, er
is sprake van grote betrokken-
heid, we weten welke uitdagin-
gen er zijn en nu het PBH-terrein
in ons bezit is hebben we ook de
mogelijkheid om één plan voor
het hele centrum te maken.” 

Iedereen mag meedenken
B&W willen zoveel mogelijk 
meningen en ideeën boven wa-
ter krijgen, gevolgen hiervan in
beeld brengen en dat verwerken
in een concreet plan. Iedereen
kan hieraan meedoen, ook zij die
in minder georganiseerd verband
opereren. Hiervoor schakelt het
college het bureau Citisens (Nec-
ker van Naem) in. Zij hielden 
begin dit jaar het draagvlak-
onderzoek over de centrumont-
wikkeling in Zuidlaren. Hieruit

Plan voor centrum Zuidlaren
volgend jaar klaar 

ruimte voor de deelnemers 
vormen. Hierbinnen gaan we 
onderzoeken wat de beste 
uitkomst is.” De uitgangspunten
zijn:

1.De unieke ruimtelijke kwaliteit
en het dorpse karakter van 
Zuidlaren blijft behouden.

2.Het parkeren wordt verbeterd.
Eventuele grootschalige
uitbreiding van parkeer-
plaatsen blijft zoveel mogelijk
uit zicht.

3.De verkeersdruk op de
Stationsweg wordt verlaagd.

4.Het supermarktaanbod wordt 
versterkt.

5.Het winkellint wordt versterkt.

Proces op hoofdlijnen
Wanneer de gemeenteraad 
akkoord gaat, start in maart de
eerste stap van het participatie-
traject. Kansen en knelpunten
worden dan verder in kaart 
gebracht. Het eindproduct hier-
van is een ontwikkelrichting die
aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd. Dit vormt de basis
voor stap 2: de ruimtelijke uit-
werking, die leidt tot een 
concreet plan voor de centrum-
ontwikkeling. Hierover vindt in
december besluitvorming plaats.
Het ontwerptraject wordt fees-
telijk afgesloten met een feest
voor alle deelnemers op de Brink.

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

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.

Tynaarlo zich weer aan bij de
campagne “Wie is de BOCK? “,
oftewel de Bewust Oplettende
Carbid-Knaller. Deze actie is er op
gericht om ongevallen tijdens het
carbidschieten te voorkomen.
Omdat steeds meer mensen aan
carbidschieten doen, is het aantal
(ernstige) ongevallen tijdens het
carbidschieten helaas ook toege-
nomen. Op  www.wieisdebock.nl
staan tips over veilig carbidschie-
ten. De campagne is een initiatief
van Brandwondencentrum Gro-
ningen, Brandweer Drenthe en
Stichting Carbidschieten Drenthe.

Sfeer- en vreugdevuren
Kijk voor een overzicht van de 
locaties op www.tynaarlo.nl. 

Papier- en kledingcontainers
De papier-en kledingcontainers
in de gemeente zijn afgesloten
van 31 december tot 2 januari.

Afvalcontainers en andere
losse spullen binnenhalen
Zet uw afvalcontainers binnen.
Let ook op andere losse spullen
zoals tuinmeubelen en brieven-
bussen. Dit is roofgoed tijdens de
jaarwisseling.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag alleen
op 31 december van 18.00 tot 
1 januari 2.00 uur. 

Bij vuurwerkwinkels met een ver-
koopvergunning is 28, 29  en 31
december vuurwerk te koop. 
Informatie en tips over het veilig
afsteken van vuurwerk zijn te vin-
den op  www.veiligheid.nl

Vuurwerk knallen: opruimen
met z’n allen.
Helaas vergeten veel mensen de
vuurwerkresten op te ruimen.
Hierdoor gebeuren er elk jaar 
ongelukken met kinderen die op
straat vuurwerk vinden dat nog
niet is afgegaan. De gemeente
vraagt inwoners vuurwerkafval
zo snel mogelijk op te ruimen.
Dan blijft de straat veilig en
schoon!

Carbidschieten
Kijk voor een overzicht van de 
locaties op www.tynaarlo.nl. 
Carbidschieten mag van 31 
december 2018 10:00 uur, tot 
1 januari 2019 02:00 uur. 

Ook dit jaar sluit de gemeente

Houd de jaarwisseling veilig en gezellig 

www.mijnafvalwijzer.nl of de
Afvalwijzer App.

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

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 is er geen
huis-aan-huis inzameling; hier-
voor is geen vervangende dag
aangewezen. Vanaf woensdag 2
januari inzameling volgens

Afvalinzameling 2e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag

Vrijwilligers gezocht
Vindt u het leuk om senioren te bezoeken om vragen over het
project te beantwoorden en hen te motiveren mee te doen aan
het project? Er worden nog vrijwilligers gezocht die helpen 
de huisbezoeken te doen en/of de fitheidstest af te nemen. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Sociaal Team via 
sociaalteam@tynaarlo.nl.

mensen die een brief ontvangen
eind januari door een project-
medewerker bezocht. Zij kunnen
vragen beantwoorden en de aan-
melding afhandelen. Inwoners
die een bezoek niet op prijs stel-
len kunnen dat vanzelfsprekend
laten weten via het reactie-
formulier.

op maandag 26 februari. Op 
basis hiervan volgt een beweeg-
programma op maat.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden met het formulier dat
zij begin volgend jaar krijgen toe-
gestuurd. Daarnaast worden de

In januari 2019 start het project
Sociaal Vitaal in Vries en omge-
ving. Een project voor ouderen
in Bunne, Donderen, Oudemo-
len, Taarlo, Tynaarlo, Vries, Yde,
De Punt, Winde, Zeegse en Zeijen
tussen de 70 en 85 jaar. Die willen
werken aan hun fitheid, graag
weer energieker in het leven wil-
len staan en meer sociale contac-
ten willen opdoen. 

Programma op maat
Het project is ontwikkeld door de
Rijksuniversiteit Groningen en
wordt georganiseerd door Soci-
aal Team Vries, Sport Tynaarlo en
SportDrenthe. Er wordt samen-
gewerkt met fysiotherapeuten,
huisartsen, sportaanbieders en
ouderenorganisaties. Sociaal 
Vitaal start met een fitheidstest

Senioren Vries en omgeving fit en vitaal het nieuwe jaar in

Samen blijven werken aan 
een mooie gemeente 
Verschillen tussen mensen maken de wereld mooi. Verschillen van
mening en overtuiging, in aard en karakter. Mijn wens voor 2019
is dat we ons best blijven doen om andersdenkenden te begrijpen.
Dat we open staan voor de meningen en ervaringen van de 
kritische ander. Alleen dan komen we tot ontwikkeling. En 
kunnen we onszelf en onze omgeving verder ontplooien. 

Moed om te spreken én te luisteren
Openstaan voor de ander vraagt om moed. De moed om op te
staan en te spreken, maar het vergt óók moed om te gaan zitten
en te luisteren. Aandacht voor de ander laat je groeien en verrijkt
je als mens. Laten we dus niet polariseren maar verbinding zoe-
ken, naar elkaar omkijken en een gemeenschap blijven vormen.

Laten we het mooiste stukje Nederland koesteren
We zijn ontzettend bevoorrecht dat wij hier in Noord Drenthe 
wonen. Misschien wel het mooiste stukje Nederland. In mijn ogen
is dat niet alleen het landschap, maar ook de sociale structuur: het
Drentse Naoberschap. Dat moeten we koesteren en daar moeten
we zuinig op zijn. Daarom werken wij ook in 2019 met u samen
om onze gemeente nóg mooier te maken.

Goed het nieuwe jaar in
Ik hoop dat u de afgelopen kerstdagen heeft kunnen door-
brengen met de mensen die u dierbaar zijn. Nu staat Oud en
Nieuw weer voor de deur. Met prachtige (lokale) tradities zoals 
kniepertjes, rolletjes en oliebollen bakken. En velen gaan knallend

het jaar uit, met carbidschieten
en vuurwerk. Wellicht ten over-
vloede, maar denk hierbij om
uw eigen veiligheid en houd
rekening met mensen in uw
omgeving. Zo gaan we goed
het nieuwe jaar in.

Ik wens u een goede
jaarwisseling en een 

gelukkig en gezond 2019!

Marcel Thijsen, Burgemeester

Woensdag 2 januari
Klimmen in sporthal de Kamp in Vries
Minimale leeftijd: 8 jaar
Aanmelden via sport.tynaarlo.nl
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Kosten: t 2,50

Donderdag 3 januari
Sportinstuif in sporthal Ter Borch, 
Eelderwolde
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden niet nodig)
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur
Kosten: t 2,-

Donderdag 3 januari
Klimmen in sporthal de Kamp in Vries
Minimale leeftijd: 8 jaar
Aanmelden via sport.tynaarlo.nl
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur
Kosten: t 2,50

Vrijdag 4 januari
Sportinstuif sporthal de Zwet, Zuidlaren
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden niet nodig)
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur
Kosten: t 2,-

Kinderen vanaf zes jaar kunnen volgende week meedoen
aan sportactiviteiten in Vries, Eelderwolde en Zuidlaren.  
De activiteiten worden georganiseerd door de Buurtsport-
coaches van Sport Tynaarlo.

Wie mee wil doen aan het klimmen in Vries moet zich van 
tevoren aanmelden via sport.tynaarlo.nl (sport 4 t/m 12 jaar
à klimmen). Voor de sportinstuif is aanmelden niet nodig. 

Sportieve activiteiten voor kinderen in de kerstvakantie 



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

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 14 januari
van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het
gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 10 januari 12.00 uur via een medewerker
van team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

Vervolg gemeentepagina

zei hij: ‘Veel leuker!’ De raads-
leden wilden dit wel vaker orga-
niseren. 

Scholen die ook iets met politiek
willen doen, bijvoorbeeld in het
kader van burgerschap of om
leerlingen een onvergetelijke 
dag te bezorgen, kunnen zich
melden bij de griffie via 
griffie@tynaarlo.nl. De hele 
junior-raadsvergadering is, net als
alle raadsvergaderingen van 
gemeente Tynaarlo, terug te 
kijken op https://raad.tynaarlo.nl/. 

Kamminga, Koos Dijkstra en John
Franke mee aan de debatten.
Speciaal voor deze gelegenheid
vormde zij samen één partij.
Raadslid Willem van der Meij trad
op als voorzitter van de junior 
gemeenteraad. 

De tijd vloog om en de vergade-
ring had nog best langer kunnen
duren. Na afloop waren zowel
de raadsleden als de kinderen
dan ook enthousiast. Toen één
van de kinderen gevraagd werd
of het zo was als hij had gedacht,

Woensdag 19 december hielden
leerlingen van groep zeven en
acht van kindcentrum De 
Holtenhoek een junior-gemeen-
teraadsvergadering op het 
gemeentehuis in Vries. Ze gingen
met elkaar in debat over de op-
lossingen die ze bedacht hebben
voor uiteenlopende problemen
zoals het lerarentekort, de plastic
soep en files.

De leerlingen zijn al sinds de
herfstvakantie wekelijks bezig met
een project waarmee ze alles leren
over politiek. Ze hebben daarbij
onder andere leren debatteren,
politieke partijen opgericht en ver-
kiezingsfilmpjes gemaakt. 

Debatteren met echte
raadsleden
Er waren twee debat-rondes, per
ronde deden twintig deelnemers
mee. Naast leerlingen deden ook
raadsleden Els Kardol, Hilde 

Kinderen enthousiast over de gemeen-
teraad: ‘Veel leuker dan ik dacht!

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 
bezorgt ze waar dan ook in 
Nederland (m.u.v. de Wadden-
eilanden). 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.

Tynaarlo gaat paspoorten en ID kaarten bezorgen 

Nieuwe container voor 
plastic, blik en drankkartons
(pmd)
Vanaf 1 januari wordt pmd 
ingezameld in de nieuwe pmd
container (container met oranje
deksel). Op het oranjedeksel van
deze container staat wat er 
precies in mag.
Kijk voor een overzicht van de 
inzameldagen op
www.mijnafvalwijzer.nl  of op de
Afvalwijzer App. Het aanbieden

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 contai-
ner in het vervolg moet worden
neergezet.

Afvalinzameling 2019

uit verschillende collecties, waar-
door een goed overzicht van zijn
oeuvre ontstaat. 
De gemeente Tynaarlo heeft zelf
acht kunstwerken van Von 
Dülmen Krumpelmann in bezit.
Wethouder Oetra Gopal vindt
het mooi dat deze werken nu
een plek krijgen op de expositie.
“Kunst is van iedereen”, vindt de
wethouder. “De kunstwerken
staan prachtig in ons gemeente-
huis, maar het is zonde om de
werken alleen voor onszelf te
houden. Deze expositie is een
mooie gelegenheid om de 
werken een keer uit te lenen.”

De opening van de tentoonstel-
ling vindt plaats op woensdag 9
januari 2019 in aanwezigheid van
wethouder René Kraaijenbrink.
Op 10 januari opent de expositie
voor publiek. De werken zijn tot
en met 3 maart 2019 in Museum
Thijnhof te bekijken.

Meer informatie is te vinden 
op de website van Museum 
Thijnhof: www.thijnhof.nl

Museum Thijnhof is opgezet
door kunstenaar Kees Thijn. Hij
wil werk van bekende overleden
Drentse kunstenaars in het 
museum exposeren. De eerste 
expositie staat in het teken van
Von Dülmen Krumpelmann. De
tentoongestelde werken komen

De gemeente Tynaarlo leent
kunstwerken van de kunstenaar
Erasmus Bernhard von Dülmen
Krumpelmann uit aan Museum
Thijnhof in Coevorden. De kun-
stenaar woonde tot aan zijn dood
in 1987 in Zeegse en was zowel
beeldend kunstenaar als schilder.

Tynaarlo leent kunstwerken uit voor 
tentoonstelling E.B. Von Dülmen Krumpelmann

van deze container is gratis.

Tarieven inzameling en
heffing
Voor een overzicht van de tarie-
ven kijk op http://www.tynaarlo
.nl/afval-milieu-en-duurzaam-
heid
Ook staat op deze pagina uitge-
breide informatie over de afval-
inzameling 2019 en een over-
zicht van de meest gestelde
vragen.


