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nemen over de ontwikkelrich-
ting. Dit stond oorspronkelijk vlak
voor de zomervakantie gepland.
Ook voor de oplevering van het
definitieve plan heeft dit conse-
quenties. Dat is niet in december
2019 klaar, maar in het voorjaar
van 2020.

“Wij willen alle deelnemers
aan het traject serieus 
nemen”
Wethouder Pepijn Vemer vindt
het vervelend dat de planning
wordt opgeschoven, maar het is
volgens hem niet perse een 
negatieve ontwikkeling. “We 
krijgen nu waar we op gehoopt
hebben: een hoge deelname en
een enorme respons. Wij willen
alle deelnemers aan het traject
serieus nemen. Hun inbreng
goed afwegen en verwerken. 
Zodat ze ook in het vervolgtraject
blijven meedoen.”

Verkeersonderzoek Zuidlaren
De bijgestelde planning biedt
nog meer voordelen, vertelt 
Vemer: “Hierdoor kan Citisens
het resultaat van het verkeerson-
derzoek dat momenteel in Zuid-

Kort na de zomervakantie kan 
de gemeenteraad een besluit 
nemen over wat er op hoofdlij-
nen in het centrum van Zuidlaren
gaat gebeuren. Dat staat in de
bijgestelde planning van onder-
zoeksbureau Citisens, die het 
traject Zuidlaren werkt Samen
begeleidt.

Zuidlaarders denken massaal
mee over de toekomst van
hun centrum
Volgens het bureau is de grote
betrokkenheid van Zuidlaarders
bij de ontwikkeling van hun cen-
trum uitzonderlijk. Het verwer-
ken van de reacties kost het 
bureau hierdoor meer tijd dan
verwacht. Ruim 1.600 mensen 
deden mee aan de enquête,
meer dan 130 belangstellenden
bezochten het pop-upatelier en
zo’n 40 ondernemers bezochten
het ondernemersatelier. Daar-
naast kreeg het bureau van ver-
schillende inwoners en onderne-
mers ideeën en reacties toege-
stuurd.

Hierdoor kan de gemeenteraad
in september/oktober een besluit

Raad kan kort na zomer 
besluiten over ontwikkel-
richting centrum Zuidlaren 

laren gehouden wordt nog 
meenemen in de ontwikkelrich-
ting.” Verder kunnen de onder-
zoekers nog voor de zomer een
bijeenkomst met experts hou-
den. Dit mede op aangeven van
de ondernemers uit het dorp.
“Dan kan alle inbreng die tot nu
toe is opgehaald, ook nog 
besproken worden met onaf-
hankelijke experts,” aldus de
wethouder.

Gedragen plan
Volgens wethouder Vemer is het
doel om met zoveel mogelijk 
belanghebbenden en belang-
stellenden in gesprek te raken.
Om meningen te verzamelen,
inzichten te vergaren en uiteen-
lopende belangen in beeld te
brengen. Zodat er met elkaar in
een aantal stappen naar een 
gedragen plan voor de ontwik-
keling van het centrum van Zuid-
laren wordt toegewerkt. “Een
snel besluit voor de zomer zou
afbreuk doen aan de zorgvul-
digheid en kwaliteit van het 
traject. Daarom nemen wij als
college nu liever iets meer tijd.”

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

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
• Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, zijn het gemeentehuis

en de milieustraat gesloten.
• Vrijdag 31 mei, dag na Hemelvaart, zijn het gemeentehuis en

de milieustraat gesloten.
• Jeugdhulp is vrijdag 31 mei alleen voor spoedvragen bereikbaar

van 8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.

Wijziging afvalinzameling 
Hemelvaartsdag
Inzameling afval donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) wordt 
verschoven naar zaterdag 1 juni.

Wijziging afvalinzameling 
Yde- De Punt i.v.m. schoolfeest
De GFT-inzameling van maandag 10 juni (2e Pinksterdag) vervalt.
Door het schoolfeest in Yde – De Punt op zaterdag 15 juni kan er
geen inhaalroute worden gereden.

Let op: na de GFT inzameling van maandag 27 mei is de 
volgende GFT inzameling op maandag 24 juni, hier zitten dus
vier weken tussen.

Voor de komende verkiezingen op 23 mei zijn vanwege verbou-
wingswerkzaamheden 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 be-
vindt zich in een unit/bouwkeet, rechts van de te verbouwen school).

Waar kunt u stemmen?
Voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u in elk 
stembureau binnen de gemeente Tynaarlo 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.

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezing-en 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. Dit kan maandag tot en met donderdag tussen 
8.30 - 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 -12.00 uur.

Verkiezingen op 23 mei - 
gewijzigde locaties en 
informatie stembureaus 

belangrijk. De automatisch 
openende deuren zullen voor 
patiënten die moeilijk ter been
zijn een uitkomst bieden.”

Gebruik maken van de 
stimuleringsregeling?
Gebouweigenaren die plannen
hebben om hun pand toeganke-
lijker te maken, kunnen hiervoor
in 2020 weer een subsidie van de
gemeente krijgen.  De subsidie
kan voor een éénmalige voorzie-
ning of aanpassing worden aan-
gevraagd en bedraagt 50% van
de totale kosten met een maxi-
mum van t 3.000,- per aanvraag. 

Wie van de regeling gebruik wil
maken dient deze vóór 1 mei
2020 aan te vragen. In totaal is er
t 20.000,- beschikbaar. Meer 
informatie over de stimulerings-
regeling en het aanvraagformu-
lier zijn te vinden op
www.tynaarlo.nl.

Eigenaren aan het woord
Roelof Boerma, eigenaar van 
cafetaria Komeet, vindt het 
belangrijk dat iedereen zich 
welkom voelt: “Een goede toe-
gankelijkheid draagt daaraan bij.
Ook klanten met bijvoorbeeld
een rollator of een scootmobiel
moeten zonder problemen bij
ons een patatje kunnen eten of
op kunnen halen.” De ingang
wordt verplaatst naar de zijkant
en er komen openslaande deu-
ren. Roelof: “Daarmee verbete-
ren we niet alleen de toegan-
kelijkheid, maar wordt het ook
veiliger. De huidige ingang grenst
namelijk  aan de weg, waar het
veel drukker is.”

De artsen van huisartsenpraktijk
Nieuwe Rijksweg in Vries zijn 
altijd op zoek om de zorgverle-
ning voor hun patiënten te 
verbeteren: “De toegankelijkheid
van onze praktijk is daarbij erg

Galerie Lemferdinge, huisartsen-
praktijk Vries en Cafetaria 
Komeet Eelde gaan aan de slag
met de toegankelijkheid van hun
gebouw. Zij maken hiervoor 
gebruik van de subsidie die de
gemeente Tynaarlo sinds dit jaar
beschikbaar stelt.

Galerie Lemferdinge doet dit
door een traplift te plaatsen naar
de eerste verdieping van het
pand. Op deze manier kunnen
meer mensen de exposities en 
lezingen bezoeken die daar het
hele jaar door worden georgani-
seerd. 

Bij huisartsenpraktijk Vries en 
Cafetaria Komeet wordt de 
ingang aangepakt. Dat maakt
het gebouw ook voor degene die
gebonden is aan een rolstoel,
slechtziend is of een andere 
lichamelijke beperking heeft,
makkelijk te betreden.

Gebouwen gemeente Tynaarlo toegankelijker

Alle basisscholen in Tynaarlo gaan afval scheiden. Zij hebben
hiervoor een PMD container gekregen van de gemeente.
Ruim de helft van de scholen gaan daarnaast ook zelf 
composteren en hebben daarvoor een eigen compostvat 
gekregen.  Door zelf te composteren, verminderen basis-
scholen hun afvalstroom. Tegelijkertijd leren leerlingen dat 
afval ook grondstof is.

Maar composteren, hoe doe je dat nou? Leerkrachten van de 
basisscholen die aan de slag gaan met composteren volgden
een introductieles om hier meer over te leren. De les werd 
gegeven door Agnes Bakker van IVN natuureducatie. Zij gaf
de leerkrachten tal van ideeën om op de eigen school met
compostlessen aan de slag te gaan. Zo oefenden ze met het
maken van een eigen compostfabriekje in een melkpak, en
leerden ze hoe ze op school samen met de leerlingen een 
wormenbak kunnen maken.

In het najaar wordt aan de basisscholen die zijn aangesloten
bij het IVN scholennetwerk natuur en milieu educatie een 
afvalproject aangeboden. Leerlingen doen dan nog meer
kennis op over afvalscheiding. Het project wordt afgesloten
met een theater voorstelling over afval.

Basisscholen aan de slag met afval scheiden

Basisschoolleerkrachten krijgen introductieles composteren

Kiezers in Eelde/Paterswolde moeten tussen 17.00 en 21.30 uur 
rekening houden met drukte op de wegen in verband met de 
wandelvierdaagse die daar wordt gehouden. Deelnemers ko-
men op deze laatste avond binnen op het gazon van zwembad
Lemferdinge. De Oranjelaan en een gedeelte van de Mw. Bähler
Boermalaan tussen de kruispunten Duinkampen/Prinses Beatrix-
laan en Lemferdingerlaan/Duinerlaan zijn dan afgesloten voor het
verkeer.

Ook gelden er de volgende parkeerverboden:
• Vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur is er een parkeerverbod voor een 

gedeelte van de Mw. Bähler Boermalaan tussen de kruispunten
Duinkampen /Prinses Beatrixlaan en Lemferdingelaan/Duinerlaan,
de voetgangerskant van de Duinkampen en 1 kant van de 
Prinses Beatrixlaan.

• Vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur is er een parkeerverbod voor de 
Oranjelaan en een gedeelte van de Mw. Bähler Boermalaan 
tussen de kruispunten Duinkampen/Prinses Beatrixlaan en 
Lemferdingelaan/Duinerlaan.

Wie van plan is zijn stem ’s avonds uw stem uit te brengen bij het
stembureau in ‘Ons Dorpshuis’ (Mw. Bähler Boermalaan 4, 
Paterswolde) doet er verstandig aan lopend of op de fiets komen.

Kiezers Eelde-Paterswolde opgelet


