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en het Annermoeras. Met het
herinrichtingsproject heeft de
Hunze zijn oorspronkelijke loop
in het gebied weer terug gekre-
gen, maar aan beide zijdes ook
moerasoevers. Hierdoor is er in
het gebied alle ruimte voor 
waterberging en natuurontwik-
keling. Extra bijzonder is dat in dit
deel van de Hunze ook drinkwa-
ter wordt gewonnen. 

Indrukwekkend resultaat
Het resultaat is een nieuw, groot
moersasgebied dat zich in de 
komende jaren verder ontwik-
kelt. Nu al hebben nieuwe vogels
het gebied gevonden zoals de
kluut en de krooneend. Ook die-
ren als de bever en otter krijgen
de kans zich hier permanent te
vestigen. In het gebied is boven-
dien ruimte voor 1,3 miljoen
kuub tijdelijke waterberging in

Natuurgebied Tusschenwater bij
De Groeve is woensdag 10 april
officieel opengesteld. Het gebied
is de afgelopen jaren opnieuw
ingericht. Het resultaat is een
nieuw, natuurrijk moerasgebied
waar drinkwaterwinning, water-
berging en natuurontwikkeling
hand in hand gaan. 

Wethouder René Kraaijenbrink
maakte samen met zo’n zeventig
belangstellenden een feestelijke
wandeling door het gebied. Bij
het verdeelwerk onthulde gede-
puteerde Henk Jumulet een
bankje. Vanaf dit bankje kunnen
bezoekers van Tusschenwater ge-
nieten van een prachtig uitzicht
over het gebied.

Combinatie van functies
Tusschenwater ligt in het Hunze-
dal, tussen het Zuidlaardermeer

Natuurgebied Tusschenwater
officieel opengesteld

tijden van extreme neerslag. 
Ondertussen gaat de drinkwa-
terlevering vanuit het gebied 
ongestoord door. Zo’n 10 mil-
joen kuub drinkwater per jaar. 

Hunzevisie
Tusschenwater is een project van
de Provincie Drenthe, Water-
schap Hunze en Aa’s, Waterbe-
drijf Groningen, Stichting Het
Drentse Landschap en de ge-
meente Tynaarlo. Het project is
onderdeel van de Hunzevisie. Op
verschillende plaatsen langs de
beek worden natuurontwikke-
lingsprojecten uitgevoerd. Om
de functies drinkwaterwinning,
waterberging, natuur en recre-
atie in Tusschenwater te kunnen
combineren is intensief samen-
gewerkt met alle betrokken 
partijen in het gebied

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

Dinsdag 9 april vergaderde de
gemeenteraad van Tynaarlo.
Hoofdonderwerpen waren de
woningbouw in Vries Zuid en
de supermarkt in Ter Borch. 

Woningbouw Vries Zuid
Opnieuw besprak de raad de
startnotitie voor de bouw van
40 tot 75 woningen in Vries
Zuid. Twee weken eerder was
de bespreking geschorst om
het college de tijd te geven een
aantal vragen schriftelijk te be-
antwoorden. Nu kon dan toch
het besluit genomen worden
en stemde de complete raad in
met de notitie. Daarbij werd
ook door de complete raad een
oproep van de PvdA aangeno-
men om te kijken naar moge-
lijkheden voor nieuwe woon-
vormen, zoals Tiny Houses en
knarrenhofjes, zowel in Vries
Zuid als op andere locaties.

Supermarkt Ter Borch
Na acht insprekers te hebben
gehoord, gaven alle fracties
hun visie op het plan om een
supermarkt te bouwen in de
wijk Ter Borch. Al jaren is dit
een heikel onderwerp in de 
Tynaarlose politiek en ook 
tijdens deze vergadering bleek
weer dat de raad flink verdeeld
is. Vier partijen (VVD, D66, CDA
en CU), samen goed voor 11
stemmen, pleitten voor de
komst van een supermarkt. De
andere vier partijen (LT, Groen-
Links, GB en PvdA), samen 12

stemmen, vertelden waarom
ze tegen het plan zijn. In ver-
band met de tijd werd de 
bespreking na deze eerste
ronde geschorst tot de vol-
gende vergadering op 7 mei.

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

Geen vakantie, wel reces
In verband met Pasen en de
meivakantie vergadert de raad
pas weer op 7 mei. Vanaf 18
april is de raad in reces, wat be-
tekent dat er geen vergaderin-
gen worden gepland. Niet dat
de raadsleden nu dan ook mas-
saal op vakantie gaan, in 
tegendeel, de meeste van hen
werken gewoon door. Reces
betekent voor raadsleden vaak
vooral dat ze even tijd hebben
om zich extra te verdiepen 
in een onderwerp, extra in 
gesprek te gaan met inwoners
of achterstallig werk weg te
werken. Dit in tegenstelling tot
de gewone weken buiten het
reces, waarin raadsleden vaak
voortdurend in beslag worden
genomen door de vele verga-
deringen en overleggen die ze
hebben. Tijdens het reces zijn
de meeste raadsleden dan ook
gewoon bereikbaar via de con-
tactgegevens die te vinden zijn
op raad.tynaarlo.nl, maak daar
dus gebruik van, nu hebben ze
tijd!

Uit de raad
Terugblik raad 9 april 2019

V.l.n.r op het bankje: Wethouder René Kraaijenbrink (gemeente Tynaarlo), Sonja van der Meer (Stich-
ting het Drentse Landschap), Riksta Zwart (Waterbedrijf Groningen), Fien Heeringa (Waterschap Hunze
en Aa's) en gedeputeerde Henk Jumelet (Provincie Drenthe)

Schapen op weg naar het gemeentehuis (2018)

Schapen toeren door Tynaarlo  
Na de lammertijd trekt de schaapskudde van herder Nico Buitenkamp,
samen met bordercollies Don en Thor, weer door de gemeente. De
toer van de schapen en lammetjes start eind april achter het 
gemeentehuis in Vries. Nadat daar het gras is gekortwiekt wordt de
kudde verdeeld in kleinere groepen. De schapen gaan dan op diverse
locaties in de gemeente ‘aan het werk’. De schapen in de kudde zijn
echte oerschapen: Drentse heideschapen en Schoonebekers. De 
schapen toeren door de gemeente tot ongeveer half november.

Sinds 2012 zet de gemeente schapen in voor ecologisch grasland-
beheer. Behalve nuttig is een kudde schapen ook gewoon mooi om
te zien.

De organisatie van de dag lag in
handen van de buurtsport-
coaches van Sport Tynaarlo. 
Alle workshops werden gegeven
door lokale sportverenigingen, 
cultuuraanbieders en buurtsport-
coaches. De kernen Vries en Zuid-
laren organiseerden dit jaar 
geen Koningsspelen, maar een 
gezamenlijke sportdag voor 
basisscholen op 9 mei (Zuidlaren)
en 14 juni (Vries). 

meedoen aan 18 verschillende
workshops in en rondom De
Marsch. Naast bekende sporten
zoals basketbal, volleybal of 
softbal konden zij ook kiezen uit
een aantal in het oog springende
workshops. Van kaatsen, ATB 
en judo tot springen op de 
tumblingbaan. En van dansen,
bootcamp  en voetballen in een
pannakooi tot je fantasie de vrije
loop laten in het improvisatie-
theater. Iedere leerling volgde
drie activiteiten naar keuze.

Vrijdag 12 april kwamen ruim 600
basisscholieren uit Eelde, Paters-
wolde, Eelderwolde en Yde naar
Sporthal De Marsch in Paters-
wolde voor de Koningsspelen. 
In verband met Goede Vrijdag en
de meivakantie werd de feeste-
lijke sport- en cultuurdag iets 
eerder gehouden dan normaal.
Maar het plezier was er niet 
minder om. 

Tijdens deze editie van de 
Koningsspelen konden leerlingen

Bijzondere workshops en veel spelvreugde 
tijdens Koningsspelen Eelde-Paterswolde 

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
De afvalinzameling van maandag 22 april  (2e Paasdag) wordt 
verschoven naar zaterdag 20 april.

Paasvuren
Er bestaat ook dit jaar voor particulieren de mogelijkheid om hout-
afval te brengen voor de opbouw van een paasvuur op Eerste Paas-
dag (21 april). Lees op www.tynaarlo.nl voor welke paasvuren de 
gemeente ontheffingen heeft verleend en wat voor houtafval mag
worden gebracht.

begeleiding van een steden-
bouwkundig adviesbureau gaan
deelnemers ‘ontwerpend onder -
zoeken’. Dat wil zeggen dat zij
per thema al tekenend en schet-
send een aantal scenario’s, kan-
sen en knel punten verkennen.
Deelnemers doen tijdens deze
sessies aanbevelingen over onder
andere de verkeersontsluiting en
de aansluiting met het bestaande
dorp. 

Planning
Het stedenbouwkundig advies-
bureau verwerkt de resultaten
van de ontwerpsessies in een 
stedenbouwkundig plan. De
planning is dat dit plan eind 2019
wordt aangeboden aan de ge-
meenteraad. De komende weken
vindt de selectie van het advies-
bureau plaats. De verwachting is
dat de eerste ontwerpsessies net
voor of vlak na de zomervakantie
plaats zullen vinden.

De gemeenteraad van Tynaarlo
heeft dinsdag 9 april unaniem in-
gestemd met de startnotitie voor
Vries Zuid. Dat betekent dat de
ontwikkeling van de wijk van
start kan gaan. 

In Vries Zuid wordt een nieuwe
woonwijk gerealiseerd. Het gaat
om 40 - 75 woningen die op ba-
sis van de marktvraag gebouwd
zullen worden. De gemeente wil
omwonenden en toekomstige
bewoners gelegenheid bieden
om mee te doen in de planont-
wikkeling. Door vroeg in het pro-
ces met alle betrokkenen in 
gesprek te gaan, ontstaat een 
beter plan dat aansluit bij de
wensen en behoeften die leven in
het dorp Vries. 

Ontwerpend onderzoeken
In een aantal ontwerpsessies wor-
den samen met verschillende 
belanghebbenden de contouren
van de wijk geschetst. Onder 

Ontwikkeling Vries Zuid kan van start

• In welke weg moet de 
gemeente de komende jaren
volgens u investeren? 
En waarom?

• In welke kruispunten moet de
gemeente de komende jaren
volgens u investeren? 
En waarom?

De link naar de enquête wordt
ook op de sociale media van de
gemeente gedeeld. Meedoen
kan van 17 april t/m 1 mei.

Spelregels
Er gelden voor uw inzending wel
een paar spelregels: het gaat bij
deze knelpunten uitdrukkelijk
niet om ‘klein leed’ dat via een
andere weg op te lossen is, bij-
voorbeeld losliggende stoepte-
gels of een lantaarnpaal die niet
meer brandt. Als u daar in uw
straat last van heeft, kunt u daar
via een MOR-melding op de web-
site van de gemeente melding
van maken. De gemeente gaat
daar dan mee aan de slag.

Samen gaan we voor een ver-
keersveilig en bereikbaar 
Tynaarlo. Hartelijk dank alvast
voor het meedenken! 

In welke fietspaden en wegen
kan de gemeente Tynaarlo de ko-
mende jaren het beste investe-
ren? Waar liggen op kruispunten
nog verbeterpunten? Dat brengt
de gemeente in kaart in het fiets-
paden-, wegen- en knelpunten-
plan (FWK). 

We willen onze inwoners ook be-
trekken bij het ontwikkelen van
dit plan. Graag horen we van u
wanneer wegen gevaarlijk, 
onoverzichtelijk of kapot zijn, of-
tewel: die een serieuze investe-
ring van de gemeente vragen en
daarom een langere duur heb-
ben. We bekijken de meldingen
die worden ingezonden en be-
oordelen dan of ze aan het knel-
puntenplan worden toegevoegd. 

Vervolgens wordt later dit voor-
jaar het fietspaden-, wegen- en
knelpuntenplan gepresenteerd.

Hoe doe ik mee?
Op www.tynaarlo.nl vindt u een
korte enquête met drie vragen. 
• In welk fietspad moet de 

gemeente de komende jaren
volgens u investeren? 
En waarom?

Gemeente werkt aan een fiets-
paden-, wegen- en knelpuntenplan
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Op 28 februari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Werkplein Drent-
sche Aa de volgende beleidsregels vastgesteld:
• Beleidsregel inkeerregeling artikel 18 lid 11 Participatiewet

WPDA 2018
• Beleidsregel verlagen uitkering in verband met de woonsituatie

en commerciële verhuur Participatiewet WPDA 2019

De volledige tekst van de beleidsregels staat op de website van Werk-
plein Drentsche Aa www.wpda.nl/overons/bestuur.

Mededeling Werkplein Drentsche Aa

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


