
‘Speur de Energieslurper’ is on-
derdeel van het project ’10.000
duurzame huishoudens Drent-
he’. Een initiatief van de Pro-
vincie Drenthe en de Hanze-
hogeschool Groningen om -
samen met de Drentse ge-
meenten - tien duizend huis-
houdens te helpen om het
energiegebruik te verminde-
ren en te verduurzamen. Het
aanbieden van de energie-
koffer is een begin om dat te
bereiken.
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te zijn. Bij het ene gezin was dat
bijvoorbeeld de computer (t
12,08 per jaar), bij een ander de
Senseo (t 12,06 per jaar) en in
weer een ander gezin de Play-
Station (t 3,22 per jaar).

Een huishouden is per jaar ge-
middeld 450 kWh kwijt aan sluip-
verbruik. Dat is 100 euro per jaar.
Driekwart daarvan is te vermij-
den door de apparaten echt uit te
zetten.

De grootste energieslurpers
Welke apparaten in huis verbrui-
ken nou het meeste energie?
Koelkasten en diepvriezers zijn
landelijk de grootste energieslur-
pers in huis. De koelers kosten
het gemiddelde huishouden elk
t 140 per jaar. Daarna volgen in
energiegebruik de lampen (t
112). En daarna dicht bij elkaar:
de tv  (t 69), de cv-ketel (t64), de
vaatwasser (t 60) en de droger (t
56).  De wasmachine staat op
nummer 8 met t 32 per jaar. 

Of een apparaat zuinig met ener-
gie is, zie je op het energielabel.
Je kunt ook kijken naar vergelij-
kende tests op internet en keur-
merken. 

Wat kan ik doen?
Wat kun je als inwoner doen om
op energie te besparen? Hier zes
tips: 

1. Vervang gloeilampen door led-
lampen. Bespaart 85% op het
stroomgebruik door lampen. 

In Westlaren hebben 54 huishou-
dens meegedaan aan 'Speur de
Energieslurper'. Een actie om na
te gaan hoeveel energie de ap-
paraten in huis verbruiken.
Maandag 11 februari deelden zij
tijdens een bijeenkomst de resul-
taten met elkaar. 

Sluipverbruik
Om het energieverbruik van ap-
paraten in huis te meten ontvin-
gen de deelnemers een speciale
‘energiekoffer’. Hiermee konden
ze naast het energieverbruik van
de apparaten ook het sluipver-
bruik meten. Oftewel het stroom-
verbruik van apparaten als je ze
niet gebruikt. Dat bleek vrij hoog

Speur de Energieslurper
in Westlaren

2. Trek stekkers van apparaten
uit de muur wanneer je ze niet
gebruikt. Of zet tussen het ap-
paraat en het stopcontact een
stekkerdoos met schakelaar.

3. Vervang de oude koelkast en
vriezer door een nieuwe, zuinige.
Bespaart meer dan t100 per jaar.

4. Vervang ook andere oude
energievreters op tijd. Moderne
apparaten met A+++ zijn véél
zuiniger.

5. Was niet heter dan nodig is.

6. Zet de tv uit wanneer je niet
echt aan het kijken bent (en laat
hem zeker niet op de stand by
staan).

De gemeente Tynaarlo gaat na
of dit project een vervolg krijgt
en in  welke vorm. Wie interesse
heeft kan contact opnemen met
de gemeente Tynaarlo via
info@tynaarlo.nl.

Raadsvergadering 26 februari 
Dinsdagavond 26 februari 2019 is er een raadsvergadering op
het gemeentehuis in Vries. Op de agenda staan onder andere
de volgende onderwerpen: 
• Tussenevaluatie Meedoenbanen
• Natuurwonen Schelfhorst
• Subsidie Glasvezel 

De complete agenda en bijbehorende vergaderstukken kunt
u inzien op de website van de gemeenteraad: raad.tynaarlo.nl
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal en u bent
van harte welkom op de publieke tribune. Via de website van
de raad kunt u de raadsvergadering zowel live, als achteraf
volgen.  

Vragen? 
Voor vragen over de gemeenteraad kunt u contact opnemen
met de griffie. De griffie is bereikbaar op 0592 - 26 66 62 en
via griffie@tynaarlo.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

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

het onbruikbaar voor recycling.
Daarom kunt u schoon piep-
schuim gratis kwijt op de milieu-
straat in Tynaarlo. Of gooi het
piepschuim in uw grijze contai-
ner. 

Meer weten?
Op www.mijnafvalwijzer.nl en
www.tynaarlo.nl vindt u alle in-
formatie over het afvalbeleid van
de gemeente.

Wanneer u uw nieuwe televisie
uit de doos haalt, vindt u vaak
nog een laag piepschuim om het
scherm heen. Daarmee wordt de
televisie veilig vervoerd. Maar als
de televisie in uw woning staat,
wat doet u dan met het piep-
schuim?

Regelmatig treffen wij piep-
schuim aan tussen het PMD afval.
We snappen dat sommige inwo-
ners dit materiaal zien als plastic
verpakkingsafval. Het wordt im-
mers gebruikt als verpakkings-
materiaal. Toch hoort piepschuim
niet thuis tussen het PMD.

Schoon materiaal
Piepschuim is alleen als schoon
materiaal bruikbaar. Sporen van
verfresten, lijm of andere ver-
pakkingen zoals papier maakt

Wat te doen met piepschuim? 

formulier registreren als kiezer.
U vindt het formulier op
www.tynaarlo.nl/
europees-parlement. 

Het formulier stuurt u naar de
gemeente waar u woont.
Uiterlijk 9 april moet het formu-
lier door de gemeente zijn ont-
vangen.

Heeft u vragen over de verkie-
zingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen
vindt u meer informatie. Vindt u
hier geen antwoord op uw vraag,
dan kunt u contact opnemen met
onze afdeling Publiekszaken via
telefoonnummer 0592 266 662.

Donderdag 23 mei 2019 zijn de
verkiezingen voor het Europees
Parlement. Nederlanders ontvan-
gen automatisch een stempas
voor deze verkiezingen. Wilt u
als EU-burger in Nederland stem-
men voor de verkiezingen van
het Europees Parlement? Dan
moet u zich uiterlijk 9 april 2019
laten registreren als kiezer in Ne-
derland.

Heeft u zich bij de vorige verkie-
zingen van het Europees Parle-
ment al geregistreerd als kiezer?
Dan hoeft u dit niet nog een keer
te doen.
Heeft u zich nog niet geregis-
treerd, dan kunt u zich via een

Registratie EU-burger om te stemmen voor
de verkiezingen van het Europees
Parlement op donderdag 23 mei

groen licht was, lag het nieuwe
veld er in zes weken. En het is
mooi geworden. We krijgen veel
lovende kritieken van onze voet-
ballers.”

Na de officiële woorden wordt
wethouder De Graaf in de VV Ac-
tief kleuren gekleed en krijgt hij
de scheidsrechterfluit uitgereikt.
Op het nieuwe kunstgrasveld
staan tientallen kinderen te trap-
pelen om te gaan voetballen. Dit
onder deskundige leiding van
scheidsrechter De Graaf. “Hier
word ik nou blij van”, zegt De
Graaf na zijn optreden. “Zoveel
kinderen die plezier beleven aan
het sporten. Het is fijn dat we dit
samen met VV Actief hebben
kunnen realiseren. Het oude veld
was nodig aan vervanging toe.
Hier gaan ze nog jaren plezier
aan beleven. 

Jonge voetballertjes, een heer-
lijk zonnetje en een fonkel-
nieuw kunstgrasveld. Alle in-
grediënten waren vrijdag 15
februari aanwezig voor de fees-
telijke opening van het nieuwe
pupillen kunstgrasveld bij voet-
balvereniging Actief in Eelde –
Paterswolde. De opening werd
in stijl gedaan met een mini-
toernooi voor de kinderen.
Scheidsrechter van dienst was
wethouder Hans de Graaf.

“We zijn ontzettend blij met het
nieuwe veld”, spreekt Wiecher
Hulsebos de aanwezigen toe.
Hulsebos is voorzitter van de
Stichting beheer en exploitatie
sportcomplex VV Actief. “In aan-
loop naar dit moment hebben
we plezierig samengewerkt met
de gemeente. Alles ging in goed
overleg en toen er eenmaal

Wethouder De Graaf opent
nieuw kunstgrasveld VV Actief

sequenties van de uitspraak voor
wat betreft het parkeren op bij-
voorbeeld de grote Brink niet in
de hand,” aldus Kraaijenbrink. 

Verder neemt de leegstand in het
centrum nu al toe. Kraaijenbrink:
“Als dan ook nog het pand van
de supermarkt leeg komt te
staan, kan er een domino-effect
optreden en is er een reële kans
op nog veel meer leegstand en
verpaupering. Daarom is het be-
langrijk om met alle belangheb-
benden zo snel mogelijk een sa-
menhangend en gedragen plan
te maken voor het hele centrum.
Dan kun je ook maatregelen ne-
men rondom winkelpanden die
eventueel vrijkomen.”

Unieke mogelijkheid om tot
een plan te komen 
Om tot een goed centrumplan te
komen staat 2019 in het teken
van een intensief participatiepro-
gramma. De gemeenteraad gaf 5
februari groen licht voor de aan-
pak. Het college vindt dan ook
dat iedereen, ook de Albert Heijn,
vanuit een gelijke positie mee
moet kunnen doen. Wethouder
participatie Pepijn Vemer: “We
hebben een unieke mogelijkheid
om samen met inwoners, onder-
nemers en andere belangheb-
benden één samenhangend en
gedragen plan te ontwikkelen
voor het hele centrum. Dat is de
opdracht die we van de gemeen-
teraad hebben meegekregen. Dit
kunnen we maar één keer goed
doen. En die mogelijkheid pak-
ken we met beide handen aan.”

om één samenhangend en breed
gedragen plan waar het dorp de
komende 40 jaar mee vooruit
kan. Waar Zuidlaren trots op kan
zijn. Dáár gaat het ons om.”

Zuidlaren heeft lang genoeg
gewacht
Een tijdelijke supermarkt staat de
centrumontwikkeling in de weg,
zo is de overtuiging van B&W.
“Het haalt het tempo uit de plan-
nen. En Zuidlaren heeft lang ge-
noeg gewacht”, benadrukt
Kraaijenbrink. “Eind dit jaar pre-
senteren we een schetsplan, 2021
moet de schop de grond in. We
kunnen niet bouwen als er de ko-
mende vier jaar een tijdelijke win-
kel staat op het voormalig PBH-
terrein. Want dat is de termijn
die de rechter heeft opgelegd.” 

Een plan voor alle onderne-
mers in het centrum
B&W verwachten verder dat de
tijdelijke winkel nadelige effec-
ten heeft voor andere onderne-
mers in het centrum. “Wij willen
niet tijdelijk de problemen oplos-
sen van één winkelier. Terwijl an-
dere ondernemers vergelijkbare
problemen hebben. Dat is niet
eerlijk. Bovendien heb je de con-

Het college van B&W biedt de Al-
bert Heijn deze week het huur-
contract aan voor een tijdelijke
supermarkt op het voormalige
Prins Bernhardhoeve-terrein. Dit
is conform de uitspraak van de
rechter in het kort geding. Tege-
lijkertijd heeft het college beslo-
ten om in hoger beroep te gaan
tegen de uitspraak, omdat er te-
veel open einden in zitten. Wet-
houder ruimtelijke ordening
René Kraaijenbrink daarover: “In
de tussentijd zullen wij uiteraard
meewerken aan de komst van
een tijdelijke Albert Heijn op het
PBH-terrein.”

Het gaat om de toekomst van
Zuidlaren
Wethouder Kraaijenbrink licht
het besluit toe: “Dit college blijft
zich inzetten voor de toekomst
van Zuidlaren. Een prachtig en
sfeervol brinkdorp, met een
uniek karakter. Dat moeten we
behouden en versterken. We wil-
len een bruisend centrum, met
een goede verkeers- en parkeer-
situatie en een toekomstbesten-
dig winkelaanbod. We investe-
ren in Zuidlaren als toeristisch
hart van de regio. Een dorp waar
het prettig wonen is. Dat vraagt

Huurcontract voor tijdelijke Albert Heijn, B&W wel in hoger beroep: 
“We doen dit voor de toekomst van Zuidlaren”

Tip: let ook op sluipverbruik!

duct A28 en Sluisweg. Ook wordt
hen gevraagd mee te denken
over de voor- en nadelen per va-
riant.  

Hoe verder?
Na deze bijeenkomst worden alle
voor- en nadelen tegen elkaar af-
gewogen. Vervolgens besluiten
de provincie Drenthe en de ge-
meente Tynaarlo wat de voor-
keursvariant wordt. Deze variant
presenteert de provincie tijdens
een bijeenkomst in de tweede
helft van 2019.

Meer informatie staat op
www.provincie.drenthe.nl/
fietssnelweg.

Woensdag 27 februari is er tus-
sen 17.00 en 21.00 uur een in-
loopbijeenkomst over de aanleg
van de Fietssnelweg Assen-Gro-
ningen ter hoogte van bedrijven-
terrein Vriezerbrug. De bijeen-
komst wordt georganiseerd door
de provincie Drenthe en vindt
plaats in het hotel Wapen van
Vries, Oude Rijksweg 1 in
Vries.

Voor- en nadelen per variant
Aanwonenden en belangstellen-
den worden tijdens de bijeen-
komst geïnformeerd over de vier
routevarianten van de snelle
fietsverbinding bij bedrijventer-
rein Vriezerbrug, tussen het via-

Inloopbijeenkomst over fietssnelweg
rondom Vriezerbrug

Het inloopspreekuur van Sociaal Team Vries gaat op
dinsdag 26 februari niet door.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 5 maart.


