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oefenen. Het hoogtepunt voor
de kinderen is de deelname aan
het blazersklas festival in Italië.
Uit maar liefst 70 klassen werden
de muzikanten uit Zuidlaren 
verkozen om Nederland te 
vertegenwoordigen tijdens dit
muziekfestijn.

Belangrijk voor de 
ontwikkeling 
Oetra Gopal, wethouder cultuur
is onder de indruk van de kinde-
ren: “Als je ziet hoe deze jonge
muzikanten met elkaar samen-
werken, prachtig. Het bevestigt
voor mij hoe belangrijk muziek
en cultuur zijn voor kinderen.
Niet alleen om hun talenten te
ontplooien, maar ook voor de 
sociale ontwikkeling. Bovendien
biedt het een beetje ontspan-

Voor leerlingen van de blazers-
klas van obs De Schuthoek uit
Zuidlaren is het aftellen begon-
nen. Op 11 april reizen 24 jonge
muzikanten uit groep 7 en 8 naar
Italië om mee te doen aan het 
Europese Yamaha Blazersklas Fes-
tival. En dus wordt er enthousiast
gerepeteerd, zo zag het College
van B&W woensdag 6 maart 
tijdens een bezoek aan de school.

Kennismaken met muziek
De blazersklas startte 2,5 jaar 
geleden in samenwerking met
Muziekvereniging Erica uit Zuid-
laren. Het doel is om kinderen
kennis te laten maken met mu-
ziek door middel van blaasinstru-
menten. De muziekvereniging
leent de instrumenten uit, zodat
de kinderen ook thuis kunnen

B&W bezoeken blazersklas
obs De Schuthoek 

ning. Dat is belangrijk, want de
druk op kinderen is tegenwoor-
dig al hoog genoeg. Het is mooi
om te zien dat school en 
muziekvereniging dit omarmen
en samen mogelijk maken.”

Prachtig praktijkvoorbeeld
Na afloop gaf wethouder Gopal
aan dat zij graag eens in gesprek
gaat met muziekvereniging Erica
en het onderwijs. “Om aan te
sluiten bij de landelijke impuls
voor meer muziek in de klas. En
om samen de mogelijkheden te
verkennen voor cultuuronderwijs
in de gemeente Tynaarlo. 

De blazersklas is een prachtig
praktijkvoorbeeld van wat mu-
ziek en cultuur kan betekenen
voor kinderen.”

Donderdag 14 maart gaan de wekelijkse spreekuren van wet-
houder Oetra Gopal in Eelde en Paterswolde niet door. De eerst-
volgende spreekuren zijn weer op donderdag 21 maart.

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

Wethouders Oetra Gopal, Pepijn Vemer, Henk Lammers (niet op foto) en René Kraaijenbrink bezochten
de repetitie van blazersklas obs De Schuthoek

Op woensdag 20 maart mogen we weer naar de stembus! Voor
maar liefst twee verkiezingen: de Provinciale Staten en de Water-
schappen.

Provinciale Staten verkiezingen
Elke vier jaar kiezen de inwoners van Drenthe de leden van de 
Provinciale Staten: het Drents parlement. Het Drents parlement is de
volksvertegenwoordiging en heeft 41 leden. De commissaris van de
Koning Jetta Klijnsma is hiervan de voorzitter. Iedereen die 18 jaar of
ouder is mag stemmen. 

De provincie vindt het belangrijk dat het fijn wonen en werken is in
Drenthe. Zij zorgt voor wegonderhoud, goede bereikbaarheid met
het openbaar vervoer en meer banen in de regio. Ook werkt de 
provincie aan een duurzaam Drenthe, de bescherming van de natuur
en het aanleggen van fietsroutes. Meer informatie staat op
www.drenthestemt.nl.

Weet u niet op welke partij u moet stemmen?
Vul dan de stemhulp in via: www.drenthe.kieskompas.nl.

Waterschapsverkiezingen
Ook bij uw waterschap heeft u invloed op wie er in het bestuur zit.
Zo bepaalt u mee welke keuzes het bestuur maakt en waaraan uw
waterschapsbelasting wordt uitgegeven. Waterschappen zorgen voor
veilige kaden en dijken en doen hun best om overstromingen te voor-
komen. Daarnaast houden zij zich bezig met de kwaliteit van het 
water in sloot en plas. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat rioolwater
gezuiverd en schoon weer op open water geloosd wordt.

Meer weten over wat de waterschappen doen?
kijk dan op: www.waterschapsverkiezingen.nl. Ook voor de water-
schappen is een stemhulp: www.waterschappen.mijnstem.nl.

Stem op 20 maart!
Uw stem is dus van invloed op welke partijen er in het parlement van
uw provincie en het bestuur van uw waterschap komen. Laat daarom
op 20 maart uw stem gelden!

Vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over deze
verkiezingen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kunt u
contact opnemen met ons team Verkiezingen via telefoonnummer
0592 266 662. De openingstijden zijn: maandag tot en met donder-
dag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Woensdag 20 maart verkiezingen
Provinciale Staten en Waterschappen 

Waar kunt u stemmen?
Voor de Provinciale Staten kunt u in elk stembureau binnen de ge-
meente Tynaarlo stemmen. Dit geldt niet voor de waterschappen.
U kunt stemmen in het stembureau dat ligt in het gebied van het
waterschap waarvoor u een stempas heeft ontvangen. Op
www.tynaarlo.nl/stembureaus of in de bijlage die met de stempas
is meegestuurd vindt u een overzicht waar u voor welk waterschap
kunt stemmen.

Toegankelijkheid
Een aantal stembureaus is niet volledig toegankelijk voor mensen
met een lichamelijke handicap. Op www.tynaarlo.nl/stembureaus
kunt u zien welke stembureaus niet aan de eisen voldoen.

Stembureaulocaties gewijzigd
Voor de komende verkiezingen op 20 maart zijn vanwege 
verbouwingswerkzaamheden twee stembureaulocaties gewijzigd.
Dit zijn:

19. Waterpark De Bloemert (Expeditiepoort), De Bloemert 1, 
Midlaren (vervangt Restaurant De Gasterie/ Ristorante & pizzeria 
La vita è bella, Groningerstraat 31, Midlaren)

23. OBS De Westerburcht, Jan Steenweg 1, Eelde (het stembureau
bevindt zich in een unit/bouwkeet, rechts van de te verbouwen
school).

Doel van de borden is om een
impuls te geven aan het moun-
tainbiken in de provincie. 

Het plaatsen van de panelen is
onderdeel van de Drentse MTB-
visie van de Provincie Drenthe en
Recreatieschap Drenthe. 
Zij trekken daarin samen op met
ondernemers, mountainbikever-
enigingen, terreinbeheerders en
andere organisaties.

De onthulling van het eerste 
paneel vond plaats tijdens Op
Fietse door Drenthe, de start van
het fietsjaar 2019. Tijdens deze
week worden tal van fietsactivi-
teiten georganiseerd met als af-
sluiter de 60e editie van de Ronde
van Drenthe. 

Wethouders Hans de Graaf 
(Tynaarlo) en Bas Luinge (Aa en
Hunze) hebben maandag 11
maart op De Brink in Zuidlaren
een paneel onthuld met moun-
tainbikeroutes in Drenthe. Het
paneel op de Brink is het eerste
van een serie panelen die de ko-
mende tijd worden geplaatst in
de provincie Drenthe. 

De informatieborden staan aan
het begin van een MTB-route en
laten zien welke verschillende
routes er in de omgeving zijn. Op
deze manier worden alle routes
in de provincie Drenthe met 
elkaar verbonden. De route in
Zuidlaren begint op De Brink 
en verbindt de routes in het
Strubben Kniphorstbos en de
Drentsche Aa Noord met elkaar.

Wethouders Tynaarlo en Aa en
Hunze onthullen paneel met
MTB Routes Drenthe 

en zorgt het voor een goede 
waterhuishouding. Gemengd
met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten. 

Hoe werkt het?
Inwoners kunnen op vertoon
van hun milieupas gratis 1
kuub (ca. 1 aanhanger) compost
ophalen bij de milieustraat aan
de Zuidlaarderweg 33 in 
Tynaarlo. Er is 200 ton ‘losse’ 
compost beschikbaar. De com-
post wordt met een shovel in de
aanhanger gestort (denk aan de
verkeerveiligheid van de aan-
hanger). Zelf compost scheppen is
ook mogelijk. Neem dan een
schep en een stevige emmer of
zak mee om de compost in te 
vervoeren. De actie is eenmalig
en op = op!

Inwoners van de gemeente 
Tynaarlo kunnen zaterdag
30 maart tussen 8.00 en 12.00
uur gratis “losse”compost opha-
len bij de milieustraat. Daarmee
willen de gemeente Tynaarlo en
Attero inwoners bedanken voor
scheiden van groente-, fruit- en
tuinafval. De actie is onderdeel
van een landelijke compostactie.

Goed voor de tuin
Etensresten, uitgebloeide bloe-
men en koffiedik vormen de 
basis voor compost. Iedere volle
gft-bak van 240 liter levert onge-
veer 15 tot 20 kilo compost op.
Compost is perfect voor gebruik
in de tuin. Het voedt de bodem
en stimuleert de groei van bloe-
men en planten op een milieu-
vriendelijke wijze. Ook verbetert
het de structuur van de bodem

Gratis compost  voor inwoners Tynaarlo 

Aanleg rotonde Tynaarlo 

Afsluiting kruising Dorpsstraat/Berkenlaan met Zuidlaarderweg (N386) 
De aansluiting van de Dorpsstraat/ Berkenlaan in Tynaarlo op de Zuidlaarderweg (N386) wordt vanaf maan-
dag 18 maart afgesloten. Dit betekent hinder voor het verkeer op de N386, maar doorgaand verkeer blijft
wel mogelijk.

Bereikbaarheid MFA, sportvelden en bedrijven
MFA De Spil, de sportvelden en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Dit wordt 
aangegeven met borden. 

Meer informatie over de aanleg van de rotonde is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/rotondetynaarlo.

een nieuw ontwerp voor het centrum.

Geen internet?
Inwoners zonder internet kunnen natuurlijk ook
meedoen aan de enquête. Zij kunnen tijdens kan-
tooruren bellen met onderzoeksbureau Citisens: 
0800 - 75 75 755

Zet 4 april ook alvast in uw agenda 
Op donderdagavond 4 april is er een werkbijeen-
komst over hoe we tot een vitaal, toekomstgericht,
uniek en eigen centrum voor Zuidlaren komen. 

Binnenkort volgt meer informatie over hoe u 
zich kunt aanmelden, locatie en opzet op
www.CentrumZuidlaren.nl en in deze krant.

Op woensdag 13 maart start het vervolgonderzoek
over de ontwikkeling van het centrum van Zuid-
laren. Via de website www.CentrumZuidlaren.nl
kan iedereen die dat wil, direct meedoen aan de
enquête. Op deze website is ook meer te lezen
over de activiteiten die komend jaar plaatsvinden.
De enquête kan tot 25 maart worden ingevuld.

De gemeente gaat dit jaar op zoek naar het beste
ontwerp voor het centrum van Zuidlaren. Het doel
is een centrum waar iedereen prettig winkelt,
woont, werkt en recreëert. Hiervoor worden ver-
schillende onderzoeken en bijeenkomsten gehou-
den. Het traject wordt samen met inwoners en on-
dernemers doorlopen; Zuidlaren werkt samen.
Samen gaan we het gesprek aan en komen we tot

Vervolgonderzoek over centrumontwikkeling
Zuidlaren online: wat vindt u belangrijk? 

Burgemeester Marcel Thijsen en wethouder René Kraaijenbrink heb-
ben vrijdagavond 8 maart meegedaan aan een biljartmarathon. In 6
cafés in Zeijen en omgeving werd 24 uur lang gebiljart. Met de actie
werd 22.651 euro ingezameld voor onderzoek naar de ziekte van
Huntington. (Foto: Johan Wolfard)
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• 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

Van 18 t/m 22 maart vindt een 
militaire oefening plaats in de
provincies Drenthe, Groningen,
Friesland en de kop van Overijs-
sel.

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

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

De oefenende eenheid:
• Maakt in principe alleen 

gebruik van openbare wegen,
paden en terreinen.

Militaire oefening 


