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ID-kaart in ontvangst te nemen.

Wethouder Vemer vertelt dat de
eerste paspoorten en ID-kaarten
inmiddels bezorgd zijn. “Mensen
reageren bijzonder positief. Voor
mensen die een drukke baan
hebben, gezinnen met kleine 
kinderen, of voor inwoners die
minder mobiel zijn is het een uit-
komst. Zij hoeven alleen nog
maar voor de aanvraag naar het

Inwoners van Tynaarlo kunnen
hun nieuwe paspoort of ID-kaart
sinds dit jaar thuis laten bezorgen.
Een speciale bezorgdienst bezorgt
de reisdocumenten 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 t 9,95. De
aanvrager moet zelf aanwezig
zijn om het paspoort of de 

Eerste gebruikers enthousiast
over thuisbezorging 
paspoorten en ID-kaarten 

gemeentehuis en kunnen de 
documenten thuis of op hun
werk in ontvangst nemen.“

Het is niet mogelijk om rijbewij-
zen te laten bezorgen. De Rijks-
dienst voor Wegverkeer (RDW)
doorloopt hierin zijn eigen tra-
ject. Deze onderzoekt nu de mo-
gelijkheden en gaat, mochten zij
tot bezorging overgaan, ook zelf
een bezorgdienst aanwijzen.

Militaire oefening 
Van 11 t/m 15 februari vindt een 
militaire oefening plaats in de 
provincies Drenthe, Groningen, 
Friesland en de kop van Overijssel.

De militaire eenheid ‘102 EOV Compagnie’ houdt in deze week een
verbindingsoefening, waarbij ze op een aantal plaatsen verbin-
dingsposten inrichten.  

Een post wordt bemand door 4 à 5 personen. De militairen zijn 
bewapend. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende eenheid:
• Maakt in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en

terreinen.
• Vraagt vooraf toestemming aan de rechtmatige eigenaar of 

beheerder van het terrein, als niet openbare wegen, paden en 
terreinen gebruikt worden.

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

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon: 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

Agenda
donderdag 14 februari: 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

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

betrokken zijn. Jullie krijgen 
ongelooflijk mooie dingen voor
elkaar. Zeker voor een dorp van
ruim 1000 mensen. Het is goed
om dat met eigen ogen te zien en
te ervaren hoe trots jullie zijn.” 

gebruik van het nieuwe MFA. 

Janny van der Veen, voorzitter
van Dorpsbelangen kijkt terug op
een geslaagd bezoek. “We wil-
den het college graag laten zien
waar we zo trots op zijn in ons
dorp. We hebben hier prachtige
voorzieningen, waar we ons als
Dorpsbelangen de afgelopen ja-
ren sterk voor hebben gemaakt.
Natuurlijk hebben we ook een
aantal wensen en zorgpunten
besproken. Het is fijn dat burge-
meester en wethouders de tijd
nemen om naar ons toe te 
komen. Dat is belangrijk voor een
kleine kern.” 

Ook burgemeester Marcel 
Thijsen waardeert het dorpsbe-
zoek, zo laat hij na afloop 
weten. “De kracht van Yde – De
Punt is dat mensen enorm 

Op uitnodiging van Dorpsbelan-
gen maakten burgemeester en
wethouders vrijdag 1 februari
een wandeling door een 
besneeuwd Yde - De Punt. 
Onderweg werd men uitvoerig
bijgepraat over het wel en wee in
het dorp.

De winterse wandeling leidt het
college langs een aantal mooie
plaatsen in het dorp zoals het  
natuurgebied, de visplas, de ijs-
baan, het evenemententerrein en
de zeven nieuwbouwwoningen
die recent werden opgeleverd.
Onder het genot van een warme
kop koffie wordt daarna in MFA
Yders Hoes van gedachten 
gewisseld over uiteenlopende 
onderwerpen als het fietspad 
tussen Yde en Donderen, de 
mogelijkheden voor nieuwe 
woningen in het dorp en het 

College B&W op struun in winters Yde - De Punt 

met het energiezuiniger maken
van hun woning zijn ook van
harte welkom om hun kennis en
ervaring te delen. 

De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door het Buurtteam Zuid-
laren, in samenwerking met
Buurkracht. Buurkracht begeleidt
buurtbewoners kosteloos in het
nemen van energie besparende
maatregelen. De activiteiten en
medewerkers van Buurkracht
worden betaald door netwerk-
bedrijf Enexis Groep, met steun
van gemeenten en provincies. 

Meer weten? Mail met het 
Buurtteam Zuidlaren via 
buurkrachtzuidlaren@gmail.com

Voor bewoners uit de wijk West-
laren (Zuidlaren) is er donder-
dagavond 14 februari een 
informatiebijeenkomst over ener-
giezuinig wonen. Een onafhan-
kelijke energieadviseur die goed
bekend is met de veel voor-
komende woningtypen in de
wijk, geeft informatie over ver-
schillende energiebesparende
maatregelen. Ook geeft hij uitleg
over wat er nodig is om aardgas-
vrij te wonen. 

De bijeenkomst start om 20.00
uur in Buurthuis De Bark,
Veenplasweg 3A Zuidlaren.
Belangstellenden kunnen vanaf
19.30 uur binnenlopen. Bewoners
die al ervaring hebben opgedaan

Informatieavond energiezuinig
wonen Westlaren

Na het college van Gedeputeerde Staten Drenthe hebben ook de col-
leges van B&W van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo
ingestemd met een subsidie voor de aanleg van glasvezel.

Zij voorzien hiermee in een wens van het lokale inwonersinitiatief
Drents Glasvezel Collectief (DGC): een betaalbare, toekomstbesten-
dige internetverbinding voor alle inwoners. DGC heeft in Glasvezel
Buitenaf en RE-NET marktpartijen gevonden die glasvezel aan gaan
leggen. De subsidie wordt aan deze marktpartijen beschikbaar ge-
steld. 

De subsidies maken het mogelijk dat ook alle z.g.n. witte adressen in
het buitengebied de mogelijkheid krijgen voor snel internet. De ge-
meenten stellen ieder, afhankelijk van het aantal witte adressen dat
binnen het aanleggebied valt, een subsidie beschikbaar. 

Aa en Hunze stelt t 776.523 subsidie beschikbaar, Assen t 15.978 en
Tynaarlo t 707.499. De Provincie Drenthe draagt t 500.000 bij. Met
de investering van de overheden gaan Re-Net en Glasvezel Buitenaf
in totaal 18 miljoen investeren. 

Glasvezel: een toekomstbestendige internetverbinding
Wethouders Henk Lammers, Bas Luinge en Roald Leemrijse van re-
spectievelijke de gemeente Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen zijn ver-
heugd dat glasvezel, zeker in het buitengebied, nu een stap dichter-
bij komt. 
“Wij zijn trots op de vrijwilligers van DCG en blij om nu aan deze wens
van onze inwoners te kunnen voldoen. Zorg, onderwijs, boodschap-
pen doen: steeds meer diensten worden tegenwoordig via het in-
ternet aangeboden. Door de aanleg van glasvezel heeft iedereen de
mogelijkheid om hieraan mee te doen. Of je nou middenin een dorp
woont, of in het buitengebied”.

Besluitvorming
De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog instemmen met de subsi-
die. Het college van Tynaarlo hoopt dat de gemeenteraad dit voor-
stel tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 februari bespreekt
en er op 12 maart over besluit. Dit geldt ook voor Provinciale Staten.
Zij spreken op 27 februari over dit voorstel en ze besluiten hierover
op 13 maart.

Colleges Tynaarlo, Aa en Hunze
en Assen verstrekken subsidie
voor glasvezel

Ook aan de slag met energie besparen?
Er zijn meerdere Buurtteams actief in de gemeente Tynaarlo.
Ook aan de slag met uw buurt om energie te besparen? Meld je
dan aan via www.buurkracht.nl > doe mee.

Na aanmelding is de eerste stap om samen de buurt te verkennen
en analyseren: wat staan er voor huizen, waar valt op te 
besparen? Buurtbewoners maken op basis daarvan een plan en
organiseren een buurtbijeenkomst in samenwerking met 
Buurkracht. Gaat de buurt voor zonnepanelen, dakisolatie of iets
anders? Buurkracht helpt bij het aanvragen en vergelijken van
offertes. Waarna de buurt beslist wat er gebeurt.

‘Op struun’ is een activiteit
waarbij B&W in gesprek gaan
met een vertegenwoordiging
van het dorp, bijvoorbeeld
het bestuur van een vereni-
ging van Dorpsbelangen. Bij
voorkeur op locatie, of in
goed Drents: op struun. Het is
daarbij aan Dorpsbelangen
om een excursie voor het 
college te organiseren. Zo 
willen burgemeester en 
wethouders met eigen ogen
en oren beleven wat de 
inwoners bezighoudt. 


