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wat waren zijn schildertechnie-
ken, en wat typeert de Gouden
Eeuw waar we met de kunst zo
rijk van zijn geworden? De kin-
deren verkleedden zich eerst in
de stijl van Rembrandt en kregen
een geschiedenisles over de Gou-
den Eeuw. Vervolgens werd een
foto van de kinderen gemaakt,
waarna ze hun eigen portret met
houtskool schetsten.

Cas Nicolai uit groep 8 van basis-
schol De Westerburcht vertelt vol
enthousiasme over het schilder-
proces. “Ik had nooit gedacht dat
ik zoiets kon, maar ik ben best
wel blij met het resultaat. We
hebben echt leren schilderen zo-

2019 staat in het teken van Rem-
brandt. Het is dit jaar namelijk
350 jaar geleden dat deze Ne-
derlandse schilder uit de Gouden
Eeuw overleed (1606-1669). Ook
in de gemeente Tynaarlo wordt
aandacht aan dit ‘Rembrandtjaar’
besteed. Bijvoorbeeld op basis-
school De Westerburcht in Eelde,
waar kinderen als ‘Rembrandtjes
in de dop’ op een hele bijzon-
dere manier kunst- en geschiede-
nisles krijgen.

Want, hoe krijg je kinderen en-
thousiast voor cultuur en creati-
viteit? Juf José Geertzen van de
basisschool weet er wel raad mee.
Hoe heeft Rembrandt geleefd,

Wethouder Oetra Gopal 
krijgt ‘Tynaarloose 
Rembrandt’ aan de muur 

als Rembrandt: eerst de donkere
achtergrond, en vervolgens de
steeds lichtere delen. Hij ge-
bruikte daarbij heel veel verf, en
wij dus ook.”

Wethouder Oetra Gopal (Cul-
tuur) was na een bezoek aan de
school zo van deze werken on-
der de indruk, dat ze donderdag
28 maart maar liefst elf ervan in
bruikleen kreeg. “Prachtig zijn
ze”, zegt de wethouder. “Ik ben
er trots op dat we zulk jong ta-
lent in de gemeente hebben en
dat er op deze manier op scholen
aandacht wordt besteed aan
kunst en cultuur. Ga zo door!”
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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

Dinsdag 26 maart vergaderde
de gemeenteraad van Tynaarlo.
Hieronder een greep uit de 
besproken onderwerpen. 

Woon-zorgconcept 
Minister Cremerstraat
Onder applaus van het publiek
op de tribune stemde de raad in
met het bestemmingsplan dat
een woon-zorginitiatief 300 me-
ter buiten de bebouwde kom
van Zeijen mogelijk maakt. Het
eerder vastgestelde bestem-
mingsplan werd in 2017 door
de Raad van Staten vernietigd.
Een inspreker probeerde de
raad te overtuigen het plan niet
vast te stellen, omdat hij daar
nog dezelfde bezwaren mee
had als bij het vernietigde plan.
Maar de raad vond de aanpas-
singen voldoende om toch op-
nieuw in te stemmen.

Startnotitie Vries Zuid
Na het horen van een inspreker
namens aan- en omwonenden
van de Graskampen, Diepsloot,
Taarloseweg en Nieuwe Rijks-
weg besprak de raad de start-
notitie voor de bouw van 40 tot
75 woningen in Vries Zuid. De

raad nam nog geen besluit,
maar besloot hierover verder te
praten in de raadsvergadering
van 9 april.

Albert Heijn en Zuidlaren
Dit punt was door de raad zelf
geagendeerd. Het college kreeg
vragen over de uitspraak van de
rechter en het gesprek met
Ahold over de huurovereen-
komst voor een tijdelijke Albert
Heijn en over het participatie-
traject voor de centrumontwik-
keling. Over de uitspraak van
de rechter wilden een aantal
fracties weten waarom de ge-
meente in hoger beroep gaat.
Over het gesprek met Ahold
wilden die fracties weten
waarom het college niet eerder
met Ahold in gesprek was ge-
gaan. En over het participatie-
traject werd gevraagd of de uit-
gezette enquête niet een
herhaling van zetten was, aan-
gezien er al eerder een enquête
was geweest.  

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

Uit de raad
Terugblik raad 26 maart

De vergadering van 9 april 
begint een uur eerder dan 
gewoonlijk. Vanaf 19.00u
wordt eerst de bespreking over
Vries Zuid voortgezet. Rond
20.00u begint de bespreking
van het bestemmingsplan voor
een supermarkt in Ter Borch.
De volledige agenda staat op
raad.tynaarlo.nl. 

Supermarkt Ter Borch
Er wordt al jaren gediscussieerd
over het bouwen van een
nieuwe supermarkt in Ter
Borch. In het lange proces om
daarvoor een bestemmings-
plan op te stellen heeft de raad
tot nu toe vijf keer ingestemd
met de komst van een super-
markt, hoewel de raad telkens

zeer verdeeld was. Het proces
nadert nu het einde; na de be-
spreking op 9 april moet de
raad op 7 mei zijn definitieve
besluit nemen. Inmiddels zijn
er op het plan 106 zienswijzen
ingediend, waarvan 20 van
voorstanders en 84 van tegen-
standers. Tijdens de vergade-
ring van 9 april kunt u inspre-
ken in de raad. U kunt zich
daarvoor melden bij grif-
fie@tynaarlo.nl. Het is daarbij
niet de bedoeling dat u nog
eens herhaalt wat u bijvoor-
beeld via een zienswijze al hebt
laten weten, maar dat u 
reageert op nieuwe informa-
tie, bijvoorbeeld de reactie van
het college op de zienswijzen.

Vooruitblik raad 9 april

Leerlingen Cas Nicolai, Oscar Niemeijer, Esther Meijer uit groep 8 en
juf José hangen samen met wethouder Oetra Gopal hun kunstwer-
ken aan de muur.

school wordt al veel aandacht be-
steed aan rekenen, maar het is
mooi dat er in deze week nog
extra aandacht wordt besteed
aan het omgaan met geld. Dat is
toch een vak apart.”

Het (levend) spel en de theater-
voorstelling zijn ontwikkeld door
de GKB. Doel van het spel en de
voorstelling is om leerlingen be-
wust te leren omgaan met geld.
En ouders hierbij te betrekken.
De GKB voert de financiële edu-
catie uit in opdracht van de ge-
meente Tynaarlo.  

twee verdachte personen gesig-
naleerd met een rijdend geldlab.
Wie zijn ze en wat komen ze
doen? Dit gingen de leerlingen
onderzoeken. De ontknoping
werd opgevoerd in een voorstel-
ling voor ouders van de leerlin-
gen. 

Wethouder Oetra Gopal kwam
ook naar de voorstelling kijken
en benadrukte dat je niet vroeg
genoeg kunt leren goed om te
gaan met geld: “Dit is een mooie
manier om kinderen spelender-
wijs alles te leren over geld. Op

Op vrijdag 29 maart bezocht de
Gemeentelijke Kredietbank
(GKB) leerlingen van groep 6,7
en 8 van de Mariaschool in Eelde
met ‘Het G€LDLAB’. Dit rijdende
geldlab is een spel gecombineerd
met een theatervoorstelling
waarin kinderen, door middel
van onderzoekend leren, bewust
leren omgaan met geld. ‘Het
G€LDLAB’ wordt ingezet in het
kader van de landelijke Week van
het Geld die dit jaar plaatsvond
van 25 tot en met 29 maart.

Op de Mariaschool waren vrijdag

‘Het G€LDLAB’ op Mariaschool
Eelde in Week van het Geld 
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Contact 
sociaal 

raadsvrouw
Met vragen over de onder-
steuning die de gemeente
voor u regelt kunt u terecht
bij de sociaal raadsvrouw, 
Jet Grolleman. 

• telefoon: 06-11289290
(op werkdagen); 

• e-mail: sociaalraads-
vrouw.tynaarlo@gmail.com
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23 mei verkiezingen Europees
Parlement
Wat hebt u nodig om uw stem uit te brengen?

Op donderdag 23 mei 2019 worden er verkiezingen van het Euro-
pees Parlement gehouden. U vindt hieronder informatie over deze
verkiezingen. 

Waar stemt u over?
Bij de Europese Parlementsverkiezingen kiest u de leden van het 
Europees Parlement.

Stempas
In de laatste week van april krijgt u uw stempas thuisgestuurd. 
Inwoners met de Nederlandse nationaliteit ontvangen een stempas.
Daarnaast ontvangen EU-onderdanen die zich vooraf bij de 
gemeente hebben geregistreerd ook een stempas.

Waar kunt u stemmen?
U kunt in elk stembureau binnen de gemeente Tynaarlo stemmen.

Wat neemt u mee naar het stembureau? 
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een identiteits-
bewijs (ID-bewijs) nodig. Dat is een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs. Uw ID-bewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dat 
betekent dat achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 24 mei 2014 staat
of een latere datum. Ook als u uw ID-bewijs niet tijdig heeft 
verlengd, kunt u dus nog uw stem uitbrengen.

Is uw ID-bewijs meer dan vijf jaar verlopen? 
Of heeft u geen ID-bewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw ID-bewijs aan (alleen op afspraak). 
Dat duurt ongeveer een week.

Wilt u geen ID-bewijs aanvragen en toch stemmen?
Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat gaat via een
schriftelijke volmacht (zie www.tynaarlo.nl/verkiezingen/iemand-
anders-voor-u-laten-stemmen). Uw aanvraag moet uiterlijk op
maandag 20 mei bij ons binnen zijn. U kunt ook een schriftelijke
volmacht geven aan iemand die in een andere gemeente inge-
schreven staat.

Heeft u wel een ID-bewijs maar wilt u toch iemand 
anders voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de achterkant van uw stempas volledig in
(een onderhandse volmacht). Geef de ingevulde stempas en (een
kopie van) uw ID-bewijs mee aan de persoon die voor u gaat stem-
men.
U kunt ook een onderhandse volmacht verlenen aan iemand die in
een andere gemeente staat ingeschreven. In dat geval moet deze
persoon zijn stem voor het Europees Parlement in de gemeente 
Tynaarlo uitbrengen. Daarvoor heeft hij, naast de onderhandse vol-
macht die u hem geeft, een  kiezerspas nodig die hij in zijn eigen
gemeente moet aanvragen. Wanneer de gemachtigde in een 
andere gemeente zijn stem uitbrengt, dan kunt u een onder-
handse volmacht aan deze persoon alleen via een kiezerspas 
verlenen (dit kan niet via uw stempas). Hoe u een kiezerspas kunt
aanvragen, leest u hieronder.

Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig (zie
www.tynaarlo.nl/verkiezingen/stemmen-een-andere-gemeente).
Uw aanvraag moet uiterlijk op maandag 20 mei bij ons 
binnen zijn. Tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur kunt u in
het gemeentehuis persoonlijk een kiezerspas aanvragen. Neemt u
hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. U kunt met een 
kiezerspas in elke gemeente in Nederland stemmen.

Wat te doen als u uw stempas kwijtraakt of als deze 
beschadigd is?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via onze website
of persoonlijk op het gemeentehuis. Uw aanvraag moet uiterlijk
op maandag 20 mei bij ons binnen zijn. 
Tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur kunt u in het gemeen-
tehuis persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Neemt u
hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. 

Heeft u 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 onze afdeling Publiekszaken via 
telefoonnummer 0592 266 662. Het team verkiezingen is bereikbaar
op: maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.

Paasvuren
Er bestaat ook dit jaar voor particulieren de mogelijkheid om 
houtafval te brengen voor de opbouw van een paasvuur op Eerste
Paasdag (21 april). De gemeente heeft ontheffingen verleend voor
de volgende paasvuren:
Tynaarlo: Dorpsbelangen Tynaarlo
Eelde: Paasvuur Eelde
Eelde: VvV Eelde 
Vries: VvV Vries   
Bunne-Winde Vereniging Volksvermaken Bunne-Winde-Bunnerveen 
Zeijen: Belangenvereniging Schoolkring Zeijen  
Zeegse: Feestcommissie Zeegse   
Yde-De Punt: Vereniging Dorpsbelangen Yde De Punt    
Taarlo: Dorpsbelangen Taarlo   
Midlaren: Dorpsfeestcommissie Midlaren  
Zuidlaarderveen Dorpsver. Dorpsbelangen Zuidlaarderveen 
Donderen VVV Donderen

Binnen deze dorpen ligt de organisatie van de paasvuren in handen
van het plaatselijke comité. Bij  het comité kunt u meer informatie 
krijgen over tijden waarop u uw houtafval kunt inleveren.

Wat voor houtafval mag worden gebracht:
• onbewerkt houtafval (geen houtstobben), dat wil zeggen: niet 

bewerkt met oliën of chemische producten, zoals verf, lak, 
impregneer-middel en dergelijke;

• snoeitakken.

Ander afval is niet toegestaan. Dus geen riet, stro, hooi, stobben,
olieproducten, rubber, kunststoffen, chemisch afval, plastics, vloer-
bedekking, meubels, kleding en andere materialen die het milieu
nadelig kunnen beïnvloeden. 

Het ontsteken van de paasvuren
De paasvuren worden ontstoken op Eerste Paasdag 21 april om 
ongeveer 19.00 uur. Als wordt verwacht, dat derden daarvan over-
matige hinder zullen ondervinden, in de vorm van rook en stank-
overlast of bij een windkracht van 5 of meer, wordt een paasvuur niet
ontstoken. 

Als er sprake is van extreme droogte kan het college van burge-
meester en wethouders besluiten dat het paasvuur niet mag worden
ontstoken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team 
publiekszaken en veiligheid, telefoonnummer 0592 - 266 662

het VN Panel. Dit panel bestaat
uit mensen met een beperking
uit de gemeente Tynaarlo. Zij be-
nadrukten dat er een onduide-
lijke verkeerssituatie is ontstaan
die hinderlijk is voor iedereen,
maar in het bijzonder voor voet-
gangers met een beperking. 

De gemeente en het VN Panel kij-
ken de komende weken of de
voetgangersborden het gewenste
effect hebben.

De Brinkstraat en Oude Assert-
raat in Vries zijn vorig jaar herin-
gericht. De gemeente heeft 
onlangs voetgangersborden ge-
plaatst om te voorkomen dat 
automobilisten parkeren in de
voetgangersgebieden. 

Sinds de herinrichting van deze
straten wordt er regelmatig 
geparkeerd in de voetgangersge-
bieden. De gemeente kreeg hier
klachten over, onder andere van

Voetgangersborden centrum Vries 

Sportverenigingen en andere huurders van sportaccommodaties kunnen
het komende jaar rekenen op een financiële meevaller. In de huurtarie-
ven wordt per 1 januari 2019 geen BTW meer doorberekend. B&W heb-
ben ook de huurtarieven voor sportaccommodaties vastgesteld voor het
seizoen 2019-2020.

Als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen zijn sportaccommodaties
vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van BTW. Gemeenten brengen daarom
de huurtarieven voor sportaccommodaties exclusief BTW in rekening. 

Financiële meevaller voor huurders sportaccommodaties
Zij worden door het Rijk gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten. 

Tarieven sportseizoen 2019-2020
Tegenover de BTW aanpassingen staat een prijsstijging van 1,5% in het
sportjaar 2019-2020. Deze stijging wordt jaarlijks doorgevoerd op basis
van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe
tarieven gaan per 1 juli 2019 in. Voor de voetbalvelden geldt 1 oktober
als ingangsdatum, omdat dit in de geldende huurovereenkomsten is 
vastgelegd.


