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Oudemolen en Taarlo
Omdat in het zuidelijk deel van
de gemeente de eikenprocessie-
rupsen het meest voorkomen,
zijn maandag 4 maart de eerste
nestkasten uitgereikt aan inwo-
ners van Oudemolen en Taarlo.
De kastjes worden op een ge-
schikte plaats opgehangen. In de
omgeving moet water zijn, en

De gemeente Tynaarlo gaat in de
strijd tegen de eikenprocessierups
samen met inwoners nestkasten
voor koolmezen ophangen. Kool-
mezen eten veel rupsen en het is
aangetoond dat ze ook de nesten
met eikenprocessierupsen te lijf
gaan. Door nestkastjes in de
buurt van eiken op te hangen
kan dit gestimuleerd worden. 

Nestkasten in de strijd tegen
de eikenprocessierups 

schuilplekken waar de vogels
heen kunnen vluchten bij drei-
ging.
Inwoners uit Oudemolen en
Taarlo hebben de gemeente be-
naderd met de wens de eiken-
processierups op deze manier te
bestrijden. Dit viel samen met de
motie die Els Kardol van D66
hierover indiende tijdens de be-
grotingsbehandeling 2019. Deze
motie is unaniem door de raad
aangenomen.

Wethouder Henk Lammers en
D66-raadslid Els Kardol reiken
nestkasten uit aan Ellen Talens
en Henk Woltjer (mede-initia-
tiefnemers van dit project)
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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

Vorige week vergaderde de
raad. Hieronder een greep uit
de besproken onderwerpen.
De volledige agenda staat op
raad.tynaarlo.nl, hier kunt u de
vergadering ook terugkijken.

Raadswerkgroepen 
De gemeenteraad heeft drie
raadswerkgroepen ingesteld,
voor de thema’s Sociaal 
Domein, Omgevingswet en
Duurzaamheid. In de raads-
werkgroepen komen ambte-
naren en de woordvoerders
van alle fracties bij elkaar om
de ontwikkelingen op deze
drie thema’s te bespreken. Bij
het sociaal domein gaat het
dan vooral om de zorgtaken
die de gemeente er de laatste
jaren bij heeft gekregen. Bij de
Omgevingswet gaat het over
de invoering van deze nieuwe
wet in 2020. En duurzaamheid
zal met name gaan over het
behalen van landelijke en 
lokale duurzaamheidsdoelen.
De werkgroepen zullen niet 
alleen met elkaar en met amb-

tenaren in gesprek gaan, maar
ook met belanghebbenden, ex-
perts en inwoners. 

Schelfhorst Natuurwonen
Het plan om tien vrijstaande
woningen te bouwen op het
voormalige campingterrein de
Schelfhorst is besproken door
de raad. Dit onderwerp heeft al
vaker op de agenda gestaan,
maar de bestemmingsplanwij-
ziging is nu in de laatste fase
aangekomen. Bij de bespreking
was een inspreker aanwezig,
die twee ingebrachte zienswij-
zen tegen de plannen toe-
lichtte. De raad neemt op 12
maart een besluit over de plan-
nen.

Glasvezel buitenaf
De raad stemde unaniem in
met het beschikbaar stellen van 
subsidie voor de aanleg van
glasvezel in het buitengebied. 
De vele aanwezige vrijwilligers
van het Drents Glasvezel Col-
lectief reageerden enthousiast
op het besluit.

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 26 februari

De laatste jaren neemt het aantal eikenprocessierupsen toe. Dit
brengt veel overlast met zich mee. Deze toename komt onder 
andere door klimaatverandering en afname van de biodiversiteit.
Daardoor zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eiken-
processierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn onder andere
koolmezen, maar ook vleermuizen en bepaalde insectensoorten.

fietst kun je nog wel handsfree
bellen of je navigatie gebruiken.

Het MONO team van Veilig Ver-
keer Nederland was dinsdagoch-
tend 5 maart aanwezig in de hal
van het gemeentehuis om mede-
werkers en bezoekers  te helpen
hun telefoon MONO in te stel-
len.

Ook MONO instellen op je
Smartphone? Kijk op
www.daarkunjemeethuiskomen.
nl/rijmono

MONO is de nieuwe campagne
van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat die eind 2018
is gelanceerd. Onder het mom
van 'Ik rij mono' worden be-
stuurders opgeroepen hun tele-
foon links te laten liggen als ze
fietsen of autorijden. Wie op zijn
of haar telefoon MONO instelt is
ongestoord onderweg.

Dankzij sociale media zijn vrien-
den, familie en collega’s altijd
dichtbij, altijd bereikbaar. Dat is
fijn. Maar het heeft ook nega-
tieve effecten. Slingerende fiet-
sers, bijna botsingen of echte on-
gelukken. Appen in het verkeer is
gevaarlijk. Als je MONO instelt
op je smartphone, dan ontvangt
degene die je een bericht stuurt
automatisch een bericht dat jij
MONO rijdt. Als je MONO rijdt of

MONO ongestoord onderweg 

gemeentehuis in Vries werden de
bloeddruk, BMI (verhouding
lengte/gewicht), knijpkracht,
oog-handcoördinatie en been-

Zo’n 250 senioren tussen de 70
tot 85 jaar deden vorige week
mee aan de fitheidstest van het
project Sociaal Vitaal. In het 

Senioren Vries en omgeving testen hun fitheid 

Verkeerswethouder Henk Lammers heeft  met hulp van het MONO
campagneteam MONO ingesteld op zijn telefoon

ving. Dit kan tot woensdag 17
april 12.00 uur. Er geldt voor de
inschrijving een richtbedrag van 
t 185.000,- k.k. 

Meer informatie en een inschrijf-
formulier aanvragen kan per mail
via kavels@tynaarlo.nl. 
Of telefonisch via telefoonnum-
mer 0592-266 836.

stemmingsplan, afhankelijk van
het concrete voornemen van de
koper. Bewoning in het pand is
verplicht.

Belangstellenden kunnen het
pand bezichtigen op maandag
11 maart, donderdag 14 maart
en maandag 1 april tussen 14.30
en 16.30 uur. De verkoop vindt
plaats door middel van inschrij-

De gemeente Tynaarlo biedt de
voormalige basisschool aan de
Hunzeweg 82 in De Groeve te
koop aan. De school is gebouwd
in 1929, heeft een vrijstaande
berging en staat op een grond-
oppervlakte van ca. 2.145 m2. 

De gemeente is bereid onder
voorwaarden medewerking te
verlenen tot wijziging van het be-

Te koop bij inschrijving

Voormalige Basisschool De Groeve te koop 

kracht van de deelnemers geme-
ten. Aansluitend kregen zij een
persoonlijk adviesgesprek. 

“Sociaal Vitaal is een fantastisch
project”, vertelt wethouder Hans
de Graaf. De wethouder kwam
langs bij de fitheidstest om te ho-
ren hoe deelnemers het project
ervaren én om mee te doen aan
een aantal testjes. “Zowel vrij-
willigers als deelnemers zijn heel
enthousiast. Senioren werken
niet alleen aan de lichamelijke
fitheid, maar het bevordert ook
de sociale contacten. Dat ver-
klaart waarom we het aantal
deelnemers ieder jaar zien
groeien. Onze oudere inwoners
begrijpen hoe belangrijk het is
om gezond en fit te blijven.”

Fotograaf begraafplaats
In de maanden maart en april kunt u op de begraafplaatsen De
Eswal in Vries en De Duinen in Eelde een fotograaf tegenkomen.
Zij maakt in opdracht van de gemeente foto’s van graven waar-
van de grafstenen in mei worden verwijderd.

Contact
Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente
Tynaarlo. Dit kan telefonisch op werkdagen van 8.30 – 12.00 uur
via 0592 – 26 66 62. Of stuur een e-mail naar info@tynaarlo.nl

De agenda voor de volgende
raadsvergadering staat op
raad.tynaarlo.nl. Er zal dan on-
der andere over de volgende 
onderwerpen worden gespro-
ken.

Meedoenbanen
Sinds 2017 kunnen inwoners
met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt met behoud van
uitkering aan de slag in zoge-
heten ‘Meedoenbanen’. Deze
werkplekken bij bijvoorbeeld 
vrijwilligersorganisaties helpen
mensen op weg naar zelfstan-
dig vrijwilligerswerk of een 
betaalde baan. Uit een tusse-
nevaluatie blijkt dat niet alle
plaatsen in dit project bezet zijn
en dus stelt het college voor
om de doelgroep voor de mee-
doenbanen te verruimen.

Gemeenschappelijke 
Regelingen
Voor veel belangrijke onder-
werpen zoals gezondheid, 
milieu en veiligheid werkt 
gemeente Tynaarlo samen met
andere gemeenten in apart
daarvoor opgerichte organisa-
ties, oftewel de gemeenschap-
pelijke regelingen (GR’en).
Deze GR’en krijgen een aantal
taken en bijbehorend geld. In
hun begrotingen beschrijven ze
hoe ze dat geld gaan inzetten.
In januari hebben de raden 
kaderbrieven ontvangen van
de GR’en, waarin staat hoe de 
begrotingen er ongeveer uit
zullen zien. De kaderbrieven
worden besproken, zodat
daarna aan de GR’en mee kan
worden gegeven wat de raad
belangrijk vindt voor de 
begrotingen.

Vooruitblik raadsvergadering 12 maart


