
Agenda
Dinsdag 26 maart: 20.00 uur: 
raadsvergadering in het gemeentehuis in Vries.
De agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 20 maart 2019

Opruimen kerststukjes graven 
Veel mensen zetten rond de kerstdagen kerststukjes bij 
monumenten op de begraafplaatsen in de gemeente. Sommige
kerststukjes staan er nog steeds en zijn verwelkt of verdord. Om de
begraafplaatsen er weer netjes uit te laten zien wordt verzocht de
oude kerststukjes, maar ook lege vazen, bloempotten en ander 
ongebruikt materiaal weg te halen. Kerststukjes en andere voor-
werpen die na 1 april bij de graven staan worden opgeruimd door
de gemeente. 

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

Dinsdag 12 maart vergaderde
de gemeenteraad van Tynaarlo.
Hierbij een greep uit de be-
sproken onderwerpen. 

Schelfhorst Natuurwonen
De raad stelde het veelbespro-
ken bestemmingsplan vast dat
het mogelijk maakt om tien
vrijstaande woningen te 
bouwen op het voormalige
campingterrein de Schelfhorst.
In een stemverklaring gaf Leef-
baar Tynaarlo aan dat zij dit
plan zagen als het voor de 
omgeving minst impactvolle
van de opties die er waren en
stemde ermee in. GroenLinks
gaf aan te vrezen voor steeds
meer bebouwing in het 
buitengebied en stemde tegen.
De twee raadsleden van 
Gemeentebelangen stemden
niet gelijk, omdat zij, volgens
hun stemverklaring, beide de
effecten van het plan anders
inschatten.  

Kaderbrieven GR’en
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, 
ongeveer acht procent van de
gemeentebegroting. De raad
besprak in de vergadering de
kaderbrieven waarin de GR’en
aangeven hoe ze het geld 
ongeveer denken te gaan 
besteden. De bespreking is 
samengevat in brieven aan de
GR-besturen, die na vaststelling
in de volgende raadsvergade-
ring verstuurd zullen worden.
De belangrijkste conclusies van
de bespreking waren dat de
GR’en te gemakkelijk om extra
geld vragen en de gemeente-
raden te ver afstaan van het
werk van de GR’en.

Een live verslag en de complete
besluitenlijst van de raadsver-
gadering vindt u op:
raad.tynaarlo.nl. 

Uit de Raad
Terugblik raad 12 maart 2019

De agenda voor de volgende
raadsvergadering staat inmid-
dels op raad.tynaarlo.nl. Er zal
dan onder andere over de vol-
gende onderwerpen worden
gesproken.

Startnotitie Vries Zuid
Voor de ontwikkeling van een
nieuwe uitbreidingswijk ten
zuiden van Vries is een start-
notitie geschreven. De raad
wordt gevraagd hiermee in te
stemmen en geld beschikbaar
te stellen. Volgens de stukken
komt er ruimte voor 40 tot 75
grondgebonden woningen in
Vries Zuid en zal de hele wijk,
op verzoek van inwoners, in
één keer worden ontwikkeld.
De wijk zal gasloos worden
aangelegd.

Woon-zorgconcept Minister
Cremerstraat
De raad stelde eerder al een
bestemmingsplan vast voor een

nieuw woon-zorginitiatief aan
de Minister Cremerstraat in 
Zeijen, maar deze werd door
de Raad van State vernietigd.
Nu ligt er opnieuw een be-
stemmingsplan voor, waarmee
de initiatiefnemers hun plan
alsnog hopen te realiseren. Het
plan gaat om het bouwen van
zestien levensloopbestendige
grondgebonden wooneenhe-
den en acht kamers, waarvan
de bewoners beroep op zorg
en/of service kunnen doen. De
raad zal zich hier opnieuw over
buigen.  

Zelf geagendeerd
De meeste onderwerpen staan
op de agenda van de raad, op
verzoek van het college. Maar
de raad agendeert ook zelf. Zo
zijn voor deze vergadering
brieven geagendeerd over
Zuidlaren, Drents op plaats-
naamborden en de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD).

Vooruitblik raad 26 maart 2019 

Heeft u de enquête al ingevuld?
U kunt het online onderzoek over de ontwikke-
ling van het centrum van Zuidlaren nog tot 25
maart invullen. Iedereen die dat wil, kan via de
website www.CentrumZuidlaren.nl direct mee-
doen aan de enquête. De resultaten uit de en-
quête worden meegenomen in het werkatelier.

Zuidlaren werkt samen.
Komend jaar gaat de gemeente op zoek naar
het beste ontwerp voor het centrum van Zuidla-
ren. We willen toe naar een centrum waar ie-
dereen prettig winkelt, woont, werkt en re-
creëert. Dit traject doorlopen we samen met
inwoners en ondernemers; Zuidlaren werkt sa-
men. Samen gaan we het gesprek aan en komen
we tot een nieuw ontwerp voor het centrum van
Zuidlaren.

Donderdag 4 april houdt onderzoeksbureau 
Citisens in opdracht van de gemeente Tynaarlo
een bijeenkomst over de toekomst van het 
centrum van Zuidlaren. Het zogenoemde 
werkatelier begint om 19.30 uur in het Brinkho-
tel. Onderwerp van gesprek is hoe we samen tot
een vitaal, toekomstgericht, uniek en eigen 
centrum voor Zuidlaren komen. Hier mag uw
aandeel niet in ontbreken. 

Aanmelden
Gezien de verwachte belangstelling moet u
zich aanmelden voor deze bijeenkomst. 
Op www.CentrumZuidlaren.nl vindt u meer 
informatie over het atelier en kunt u zich direct 
aanmelden voor de avond.

Denk mee over de toekomst van het 
Zuidlaarder centrum tijdens het Werkatelier 

hersens te laten werken. Na een
korte uitleg over de wiskundige
waarde van Pi, worden de kinde-
ren aan het werk gezet met 
luciferstokjes, stiften en white-
borden. Zo leren ze rekenen met
Pi en ontdekken de kinderen dat
je het getal in de praktijk heel
vaak tegenkomt. 

“Ik vond het erg leuk om deze les
te geven”, zegt Vemer na afloop.
“Het is goed om te zien hoe het
eraan toegaat in een plusklas.
Deze kinderen zijn heel leer-
gierig. Het is belangrijk dat het
onderwijs zoveel mogelijk aan-
sluit bij de talenten die kinderen
hebben. Ook als je voorop loopt
ten opzichte van je leeftijds-
genootjes. Wat mij betreft zeker
voor herhaling vatbaar. ”

Niet iedereen zal het weten,
maar donderdag 14 maart was
een internationale feestdag. Voor
wiskundigen staat deze dag in
het teken van Pi. Pi is afgerond
3,14 en dat komt overeen met de
Amerikaanse schrijfwijze van de
datum. 

Voor wethouder Vemer aanlei-
ding om een verassingsbezoek te
brengen aan leerlingen van CKC
De Rietzanger in Eelderwolde.
Geheel in stijl nam de wethouder
iets lekkers mee: een zelfgebak-
ken ‘Appel-Pi’.“De Engelse naam
van taart is pie”, vertelt Vemer
aan de kinderen van de plusklas
van groep 4, 5 en 6. “Daarom
wordt deze internationale Pi-dag
traditioneel gevierd met het eten
van taart.” Nadat de maagjes 
gevuld zijn, is het tijd om de 

Wethouder Vemer brengt verrassings-
bezoek aan CKC De Rietzanger op 
internationale Pi-dag 

Aanmelden
Aanmelden kan via het 
e-mailadres 
iedereenheefttalent@tynaarlo.nl
Uiterlijk een week van tevoren
ontvangt u een definitieve 
bevestiging met het programma
en een routebeschrijving. 
Heeft u iets nodig om mee te
kunnen doen, bijvoorbeeld on-
dersteuning of een gebarentolk?
Heeft u dieetwensen? Vermeld
dat dan bij uw aanmelding. 
We zien u graag op 11 april!

Meer informatie
Bent u benieuwd naar de inclusie-
visie van de gemeente of naar
het VN-panel? 
Op www.tynaarlo.nl vindt u alle
informatie daarover.

Wilt u meedenken, zelf actie 
ondernemen of anderen meer
bewust maken van dit thema?
Kom dan naar de bijeenkomst.
Inwoners, ondernemers, mensen
met een beperking, ouderen,
mantelzorgers, belangenorgani-
saties, nieuwkomers, vrijwilligers,
raadsleden…iedereen is welkom!

Naast informatie en inspiratie
over het onderwerp gaan we met
elkaar aan de slag om de vol-
gende stappen te zetten. Waar
wordt Inclusief Tynaarlo al 
werkelijkheid en hoe kunnen we
meer goede voorbeelden met
elkaar realiseren? Waar zitten de
grootste belemmeringen? En
vooral: hoe kunnen we samen
die belemmeringen opheffen om
de samenleving te verbeteren?
Tijd: 16.00 – 21.00 uur
(inclusief maaltijd)
Waar: Visio de Brink in Vries

Tynaarlo gaat voor een ‘inclusieve
samenleving’, waarin alle inwo-
ners, dus ook mensen met een
beperking, op alle gebieden 
volwaardig kunnen meedoen. 

Wethouder Oetra Gopal (sociaal
domein) roept iedereen op om
mee te denken over manieren
om onze gemeente voor 
iederéén toegankelijk te maken:
“Iedereen van ons moet mee
kunnen doen, ook wie de pech
heeft gehad om bijvoorbeeld in
een rolstoel terecht te komen.
Maar dat kunnen we als 
gemeente niet in ons eentje voor
elkaar krijgen, dat moeten we 
samen doen.” 

Hoe? Op 11 april organiseert de
gemeente Tynaarlo daarvoor in
samenwerking met het VN Panel
de bijeenkomst ‘Tynaarlo gaat
inclusief’. 

Werkt u ook mee aan een inclusief Tynaarlo?

heeft of begeleidt. 

Aanmelden
Meer informatie over het pro-
gramma en aanmelden voor het
sportadviescafé kan op de web-
site van de gemeente Tynaarlo
www.tynaarlo.nl.

doe normaal’ vertelt op humo-
ristische wijze het verhaal van een
vader die een positievere aanpak
probeert bij zijn zoon. Thuis, op
school en bij zijn sportclub. Maar
dat blijkt nog niet zo gemakkelijk
te zijn. De voorstelling is een aan-
rader voor iedereen die kinderen

De gemeente Tynaarlo organi-
seert op donderdag 28 maart
vanaf 19.00 uur een sportadvies-
café in het Harens Lyceum in
Zuidlaren. 

Het sportadviescafé is voor ieder-
een die sport en bewegen een
warm hart toedraagt. Voor 
vrijwilligers, trainers en bestuur-
ders van een sportvereniging. En
voor sporters zonder functie bij
een verenging, voor ouders en
professionals in de zorg. 

Het sportadviescafé start met een
informatiemarkt. Hier wordt 
informatie uitgewisseld over 
uiteenlopende onderwerpen 
zoals duurzame energie, de 
privacywetgeving en het voor-
komen van grensoverschrijdend
gedrag. 

Het tweede deel van de avond
staat in het teken van positief
coachen. De voorstelling ‘Pap,

Sportadviescafé in Harens Lyceum Zuidlaren 

op deze ontwerpen. Voor het
eerst was het ook mogelijk om
via de computer te stemmen, een
idee van de initiatiefnemers. Bijna
75% van de stemmers heeft hier
gebruik van gemaakt. 

De uitslag is bekend! 
Ruim 50 personen hebben hun
stem uitgebracht. Meer dan de
helft daarvan koos voor het 
ontwerp met bovenstaande 
toestellen. Alle kinderen t/m 12
jaar uit deze buurt hebben deze
week een brief met de uitslag
ontvangen. De toestellen worden
voor de zomer geplaatst.

Op het speelveld aan de Zuur-
stukken in Eelde stond een 
verouderd speeltoestel. Enkele
buurtbewoners hebben in okto-
ber 2018 handtekeningen in de
buurt verzameld en vervolgens
de gemeente gevraagd nieuwe
speeltoestellen te plaatsen. De
gemeente heeft hier positief op
gereageerd. 

Gemeente en initiatiefnemers
hebben samen een plan bedacht
om de buurtbewoners te betrek-
ken bij de keuze uit twee ont-
werpen. Begin maart konden kin-
deren en overige buurtbewoners
rondom het speelveld stemmen

Nieuwe speeltoestellen speelveld
Zuurstukken 

Deze toestellen komen op speelveld Zuurstukken in Eelde


