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nald’s. Het restaurant in Ter Borch
schafte een speciale bakfiets aan,
waarmee in een ruime straal rond
de vestiging zwerfafval wordt 
opgeruimd. Franchisenemer Wil-
lie de Groot: “We stimuleren
mensen om hun afval netjes weg
te gooien. Helaas voorkomt dat
niet dat er mensen zijn die hun
afval weggooien op plekken
waar we dat niet willen. Strikt
genomen misschien niet onze
verantwoordelijkheid, maar we
voelen ons wel verantwoordelijk.
We zitten hier op de grens van
natuurgebied De Onlanden. We
doen er alles aan om onze 
omgeving schoon en netjes te
houden.” 

Tijd, ruimte en vrijheid
Na een korte rondleiding door
het restaurant werd het college
ontvangen in Crematorium 
Ommeland & Stad. Het cremato-
rium opende eind 2017 haar 
deuren. B&W werd bijgepraat
over trends en ontwikkelingen in
de uitvaartzorg. Daarna kregen
de aanwezige wethouders een
rondleiding. “Tijd, ruimte en 
vrijheid zijn onze belangrijkste 

Het College van B&W bracht dins-
dag 2 april 2019 een bezoek 
aan McDonald’s en Crematorium
Ommeland en Stad. Beide bedrij-
ven zijn, samen met het Van 
der Valk hotel, de eerste onder-
nemingen die zich gevestigd heb-
ben op Businesspark Ter Borch. 

Ambities McDonald’s
De eerste halte van het college-
bezoek was de nieuwe vestiging
van McDonald’s. B&W werden
bijgepraat over de ambities van
het restaurant op het gebied van
duurzaamheid en goed werk-
geverschap. Zo wil de restaurant-
keten dat al haar afval in 2025 
recyclebaar is en klimaatveran-
dering zoveel mogelijk tegen-
gaan. In het restaurant in Ter
Borch zijn verschillende duur-
zaamheidsmaatregelen geno-
men. Zo is de vestiging geheel
gasloos, voorzien van LED-ver-
lichting en waterbesparende 
toiletten.  

Afval rapen met de bakfiets
Ook het voorkomen van voed-
selverspilling en zwerfafval zijn
belangrijke thema’s voor McDo-

B&W bezoeken McDonald’s en
Crematorium Ommeland & Stad 

uitgangspunten”, vertelde ma-
nager Antoinette Rutgers tijdens
de rondgang. “Dat zie je terug in
het ontwerp van ons gebouw,
maar ook in de dienstverlening.
Mensen kunnen bij ons koste-
loos extra tijd reserveren, er is 
altijd maar één plechtigheid 
tegelijk en we zijn zeven dagen
per week geopend. Alles is erop
gericht om ruimte te bieden aan
de persoonlijke wensen van de
overledene en nabestaanden.”

Duurzaamheid en innovatie
Wethouder René Kraaijenbrink
kijkt terug op twee geslaagde
bedrijfsbezoeken. “Deze kijkjes
achter de schermen zijn heel
waardevol. Om te zien en erva-
ren hoe het onze ondernemers
vergaat op het nieuwe busines-
spark. Duurzaamheid en innova-
tie zijn hier belangrijke thema’s.
Het is mooi om te zien hoe 
McDonalds en het Crematorium
hier via hun gebouwen en 
bedrijfsconcepten invulling aan
geven. Het levert verassende
kennis en inzichten op.” 

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

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
• Vrijdag 19 april Goede Vrijdag, zijn het gemeentehuis en 

de milieustraat gesloten.
• Jeugdhulp is vrijdag 19 april alleen voor spoedvragen 

bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.
• 2e Paasdag, maandag 22 april, zijn het gemeentehuis en 

de milieustraat gesloten.

Wijziging afvalinzameling 
2e Paasdag
• Afvalinzameling maandag 22 april (2e Paasdag) wordt 

verschoven naar zaterdag 20 april.

Agenda
Agenda
Donderdag 11 april: 16.00 uur
• Bijeenkomst ‘Tynaarlo gaat inclusief’

Visio de Brink, Vries
Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl

Manager Antoinette Rutgers geeft uitleg over het concept van crematorium Ommeland en Stad

mogelijk kinderen in de raadzaal
ontvangen. 

Gemeenteraadsleden van Ty-
naarlo willen jaarlijks acht klassen
via dit spel kennis laten maken
met het werk dat zij doen. Alle
basisscholen uit de gemeente
kunnen hieraan deelnemen.
Leerkrachten die dat willen of
daar meer over willen weten kun-
nen mailen naar
griffie@tynaarlo.nl.

De gemeenten Assen, Aa en
Hunze, Noordenveld en Tynaarlo
gaan samenwerken met om 
ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen uit groep 7 en
8 van de basisscholen kunnen
kennismaken met de gemeente-
politiek.

Democracity
Door het spelen van het spel 
Democracity ervaren kinderen
hoe een gemeenteraad werkt. In
dit spel bouwen zij zelf een stad
en kiezen zij welke gebouwen en
voorzieningen in de stad moeten
komen. Het spel is een kennis-
making met de gemeentepoli-
tiek, waaraan door raadsleden
van verschillende politieke 
partijen om de beurt wordt 
meegewerkt. 

Samenwerkings-
overeenkomst
Op donderdag 4 april hebben de
burgemeesters van de gemeen-
ten Assen, Aa en Hunze, Noor-
denveld en Tynaarlo een samen-
werkingsovereenkomst onder-
tekend. ProDemos geeft deze
vier gemeenten twee spellen in
bruikleen. Als tegenprestatie zul-
len de gemeenteraden zoveel

Kinderen nemen raadzaal over 

Leerlingen van Internationale Schakelklas (ISK) van het Nassau Col-
lege met de burgemeesters en Matthijs van Tuijl van ProDemos in de
raadzaal in Assen.

ProDemos: Huis voor 
democratie en rechtstaat
ProDemos legt uit wat de spel-
regels zijn van de democratie
en de rechtsstaat en laat zien
wat je zelf kunt doen om in-
vloed uit te oefenen – in de ge-
meente, het waterschap, de
provincie, het land en Europa.
Meer informatie over ProDe-
mos en het spel Democracity
staat op www.prodemos.nl.

De Nieuwe Kolk in Assen is dinsdag 16 april het decor van PD Drenthe,
het ondernemersevent van de provincie. Ook de gemeente Tynaarlo
is erbij. De toegang tot het evenement is gratis. Kaarten zijn te 
downloaden op www.promotiedagendrenthe.nl.

De editie 2019 van PD Drenthe is voor het eerst geheel nieuw opge-
zet. Doel van het evenement is om zoveel mogelijk verbinding te 
leggen met het Drentse bedrijfsleven. Gedurende de dag zijn er 
verschillende topsprekers en presentaties. En kunnen ondernemers
meedoen aan workshops of netwerken op een van de pleinen. Tijdens
PD Drenthe ontmoeten ondernemers elkaar, wisselen ze kennis en 
ervaring uit en doen ze nieuwe ideeën op. 

Stand Tynaarlo: voor al uw ondernemersvragen
In de stand van Tynaarlo kunnen bezoekers vanaf 11.30 uur terecht
voor alle ondernemersvragen die ze aan de gemeente willen stellen.
De bedrijvencontactenfunctionaris is de gehele dag aanwezig. Daar-
naast  ontdekken ondernemers de mogelijkheden voor woonwerk-
en bedrijfskavels op Businesspark Ter Borch. Het parkachtige bedrij-
venterrein, op de grens van de stad Groningen en natuurgebied De
Onlanden, biedt veel ruimte voor nieuwe en innovatieve bedrijvig-
heid. Ook luxe wonen met een bedrijf aan huis is er goed mogelijk. 

In gesprek met B&W
Het college van Burgemeester en wethouders vindt een goede 
relatie met ondernemers in de gemeente belangrijk. Een aantal 
collegeleden brengt daarom ook een bezoek aan de stand op 
dinsdag 16 april. Iets te bespreken? Spreek ze vooral even aan!

Bezoek de Tynaarlo-stand 
tijdens PD Drenthe

van VNN en Halt aanwezig. 
Zij begeleiden het spel en geven
informatie over de strafbare en
verslavende kanten van drugs.

De avond is bedoeld om jongeren
te informeren over drugs. En 
bewustwording te creëren over
de eigen grenzen met betrekking
tot drugsgebruik. Ook de invloed
die groepsdruk hierop kan heb-
ben komt aan de orde. 

Voor jongeren van 12 tot 21 jaar
is er op dinsdag 16 april van
19.00-20.30 uur de bijeenkomst
‘Deal met drugs’ in sporthal
De Zwet in Zuidlaren. 

Tijdens de bijeenkomst spelen
deelnemers het spel ‘Over de
streep’ en vertelt een ervarings-
deskundige zijn persoonlijke 
verhaal. Ook zijn de jeugdagent
van Zuidlaren en medewerkers

Bijeenkomst ‘Deal met drugs’

Wie belangstelling heeft of eerst
meer informatie wil hebben, 
kan contact opnemen met de
heer Smiers van de gemeente 
Tynaarlo: 0592 -266 662. Mailen
kan ook, via info@tynaarlo.nl on-
der vermelding van ‘volkstuinen’.

Wie zich al vaker heeft afge-
vraagd of een volkstuin niet iets
voor hem of haar zou zijn, kan nu
zijn kans grijpen. Aan de Heer-
delaan in Zuidlaren zijn namelijk
enkele tuinen beschikbaar geko-
men. 

Weer volkstuinen te huur! 

aantal voetgangersoversteek-
plaatsen. De raad besloot na een
korte discussie over deze oproep
om eerst met inwoners in gesprek
te gaan over hoe zij de nieuwe 
situatie ervaren.

De bijeenkomst start om 20.00
uur en wordt gehouden in de
Herberg van Hilbrantsz. Een
medewerker van de gemeente
geeft een toelichting op de
nieuwe verkeerssituatie. Daarna
kunnen inwoners, ondernemers
en andere geïnteresseerden in
gesprek met de aanwezige raads-
leden.

De herinrichting van het centrum
van Eelde heeft een nieuwe ver-
keerssituatie met zich meege-
bracht. Raadsleden krijgen hier
veel vragen en opmerkingen over
en willen hierover in gesprek met
inwoners en ondernemers van
Eelde op dinsdag 16 april. Hoe
ervaren zij de nieuwe situatie? 

In de raadsvergadering van 5 
februari werd duidelijk dat 
verschillende raadsleden vragen
hebben over de verkeerssituatie
in het centrum van Eelde. Er werd
een oproep gedaan om over te
gaan tot het aanleggen van een

Raad Tynaarlo in gesprek over
verkeerssituatie centrum Eelde

Snoeiwerkzaamheden omgeving Eelde
De komende weken worden bomen gesnoeid in de omgeving van
Eelde, daarom zijn enkele wegen tijdelijk gesloten voor doorgaand
verkeer. 
Onderstaand de werkzaamheden op een rijtje:
• Week 15 en week 16: Mandelandenweg, geen wegafsluiting,

maar een halve rijbaanafzetting, dit geeft wel enige verkeers-
hinder maar het verkeer kan er gewoon langs

• Week 17:  Watermolendijk, de weg is afgesloten voor doorgaand
verkeer, omleiding via de Mandelandenweg

• Week 18: Westerhorn en Helmerdijk, deze wegen zijn afgesloten
voor doorgaand verkeer, omleiding via Bunne/Winde. 

• Let op:  deze week is De Horst in Peize ook afgesloten vanwege
asfalteringswerkzaamheden . 

• Week 19 en 20: Eekhoornstraat, de weg is afgesloten voor 
doorgaand verkeer, omleiding via Donderenseweg en 
Eelderweg/Bunnerweg

• Week 20: Westerhorn (vanaf Mandelandenweg tot Hoppen-
kampsweg) geen wegafsluiting, maar een halve rijbaanafzetting,
dit geeft wel enige verkeershinder maar het verkeer kan er 
gewoon langs.

Vragen over de snoeiwerkzaamheden? Neem dan contact op de 
gemeente via het centrale nummer 0592 - 26 66 62 of stuur een e-mail
aan info@tynaarlo.nl

Kennisgeving terinzagelegging: 
gevestigd voorkeursrecht op de 
percelen Vries T 1113 en Vries T 1115
Op 2 april 2019 heeft het college besloten een voorlopig voor-
keursrecht te vestigen op twee onbebouwde percelen aan de 
Asserstraat in Vries. Het gaat om de percelen Vries T 1113 en Vries
T 1115. De eigenaar is hiervan persoonlijk in kennis gesteld. De per-
celen liggen in het plangebied Vries Zuid, waar in de toekomst een
nieuwe uitbreidingswijk voor woningbouw is gedacht. 

Het college zal de gemeenteraad binnen drie maanden voorstellen
om het recht te bestendigen. Het voorkeursrecht betekent voor de
eigenaar dat hij zijn percelen bij gewenste verkoop eerst aan de 
gemeente moet aanbieden. 

Inzien van de stukken en bezwaar
Het besluit met bijlagen (waaronder een kaart van de betreffende
percelen) ligt vanaf vrijdag 5 april 2019 tijdens de openingstijden 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Kornoelje-
plein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van de stukken
na telefonische afspraak mogelijk. Gedurende bovengenoemde
termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar maken tegen de aanwijzing. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie in 
de Staatscourant van 4 april 2019 (nr. 20056) via
www.officielebekendmakingen.nl, of neem contact op met de 
gemeente via info@tynaarlo.nl of telefoonnummer 0592-266 662.



Deze maand gaat de opleiding tot ‘Drentse Energiecoach’ van start.
Alle inwoners uit Drenthe kunnen de opleiding volgen, om na 
afronding op vrijwillige basis maandelijks voorlichting te geven bij
mensen thuis. De opleiding is een initiatief van Natuur en Milieu-
federatie Drenthe in samenwerking met het Drents Energieloket en
wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe. De gemeente 
Tynaarlo is één van de partners van het Drents Energieloket.

Iets voor u?
Bent u een gemotiveerde inwoner en heeft u affiniteit met energie-
besparing in en rond de woning? Vindt u het leuk om in uw eigen
buurt te werken aan het vergroten van de bewustwording van ener-
gieverbruik? En bij mensen thuis aan de keukentafel voorlichting en
informatie te geven over bespaarmogelijkheden en duurzame ener-
gieopwekking? Doe dan mee!

Informatie en contact
De opleiding wordt dit jaar vier keer gegeven, in het Provinciehuis in
Assen. De eerste cursus, die deze maand van start gaat, is al vol. De
tweede cursus start op 20 mei. Daarna volgt er nog één in september
en één in november. De opleiding bestaat uit vijf maandagavonden
van 19.00 tot 22.00 uur (vijf weken achter elkaar). Er is per cursus plaats
voor tien deelnemers. Er is veel belangstelling voor de opleiding en
het aantal deelnemersplaatsen is beperkt dus geef je snel op! 
Voor meer informatie en aanmelden kijk op
www.drentsenergieloket.nl/drentse-energiecoach.

Neem voor vragen contact op met Xandra van Zon van de Natuur en
Milieufederatie Drenthe. Dat kan telefonisch via 0592 – 31 11 50 of
per mail via x.van.zon@nmfdrenthe.nl.

Opleiding Drentse Energiecoach
voor inwoners

Aanmelden
Verenigingen kunnen zich aan-
melden bij Ankie de Vries, coör-
dinator van de Anjeractie van de
gemeente Tynaarlo. Dat kan per
e-mail via bestuur@tynaarlo.nl, of
telefonisch via 0592-266 615
(dinsdag, woensdag en vrijdag).

Meer informatie over de 
Anjeractie staat op
www.cultuurfonds.nl

In de week van maandag 20
mei t/m zaterdag 25 mei vindt
in de Anjeractie plaats. Dit is de
jaarlijkse collecteweek van het
Prins Bernard Cultuurfonds. Ver-
enigingen die willen collecteren
kunnen zich tot 6 mei bij de 
gemeente aanmelden. 

Alle culturele verenigingen en
verenigingen op het gebied van
natuurbehoud kunnen meedoen.
De helft van de opbrengst is voor
de vereniging zelf, de rest komt
ten goede aan allerlei projecten. 

Vorig jaar heeft de collecte in
Drenthe circa  t 360.000,- opge-
leverd. Er zijn met dit bedrag een
paar honderd bijdragen verstrekt
voor allerlei activiteiten op het
gebied van cultuur en natuurbe-
houd, ook in de gemeente 
Tynaarlo. 

Anjeractie
Collecteer voor Prins Bernhard Cultuurfonds en
spek je verenigingskas! 

Vervolg informatierubriek van de gemeente Tynaarlo

Het Drents Energieloket


