
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 29 mei 2019

Verkiezingen Europees 
Parlement 2019 
Hoe stemden de kiezers in de gemeente Tynaarlo?
Op donderdag 23 mei werden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. In de gemeente
Tynaarlo ging 49 procent van de kiesgerechtigde inwoners naar de stembus. De PvdA werd het grootst,
met 26,07 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD met 16,21 procent en GroenLinks met 14,09
procent van de stemmen. Hierboven staat de uitslag per partij (uitgedrukt in aantallen stemmen).

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

De raad boog zich deze verga-
dering opnieuw over de plan-
nen voor een supermarkt in Ter
Borch en over het begraaf-
beleid van de gemeente. Daar-
naast werden nog een aantal
kleinere onderwerpen behan-
deld.

Supermarkt Ter Borch
Na lang wikken en wegen in
vele vergaderingen nam de
raad in deze raadsvergadering
een definitief besluit over de
plannen voor een supermarkt
in de wijk Ter Borch. Al eerder
leek duidelijk dat er geen meer-
derheid zou zijn voor het 
mogelijk maken van een 
supermarkt zoals die voorlag.
En inderdaad stemde een nipte
meerderheid van twaalf tegen
elf de plannen weg. De PvdA,
Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks
en Gemeentebelangen gaven
aan de plannen niet te zien zit-
ten. D66, ChristenUnie, de VVD
en het CDA steunden de plan-
nen wel, maar dat was dus niet
genoeg. Ook een oproep van
deze partijen om de procedu-
rele mogelijkheden, risico’s en
gevolgen van een alternatief
plan voor een kleinere super-

markt te onderzoeken, had
niet genoeg steun. De 
komende tijd wordt bekeken
wat de precieze gevolgen van
de besluiten van de raad zijn. 

Begraafbeleid
In december 2017 stuurde de
raad een voorstel voor nieuw
gemeentelijk begraafbeleid
terug naar het college met de
opdracht om het op een aantal
punten aan te passen. Het
nieuwe voorstel lag nu voor in
de raad en dit keer waren er
raadsbreed positieve reacties te
horen. De bespreking ging
vooral nog over vragen waarop
raadsleden nog antwoord wil-
den. De meeste konden direct
beantwoord worden, maar een
aantal antwoorden moesten
worden opgezocht. Er werd
dan ook nog niet direct beslo-
ten over het stuk, dat gebeurt
over drie weken, na beant-
woording van alle vragen. 

Voor de volledige vergadering,
inclusief de andere punten 
zoals een bestemmingsplan-
wijziging voor Esweg 74 in
Eelde, kunt u terecht op
raad.tynaarlo.nl.

Uit de Raad
Terugblik raad 21 mei 2019

Op 4 en 5 juni vindt het VNG-
congres plaats. Het VNG 
(Vereniging Nederlandse 
Gemeenten) is de belangrijkste
belangenorganisatie van alle
gemeenten. Het VNG-congres
is de jaarlijkse grote ledenver-
gadering waar veel wethou-
ders, burgemeesters, ambtena-
ren en raadsleden elkaar

ontmoeten en gezamenlijke
besluiten nemen. Ook vanuit
Tynaarlo gaan diverse mensen
naar het congres en daarom is
de volgende raadsvergadering
verschoven van 4 naar 11 juni.
De agenda wordt pas 
aanstaande donderdag bekend
gemaakt. 

Vooruitblik volgende raad 

Ontstaan jongerenraad
De jongerenraad is ontstaan 
nadat de raad in oktober 2017
een initiatiefvoorstel aannam om
aan de slag te gaan met jonge-
renparticipatie. Met als doel om
meer jonge mensen bij het 
gemeentelijk beleid te betrekken.
Het college kreeg de opdracht te
onderzoeken hoe dit vorm zou
kunnen krijgen in de gemeente
Tynaarlo. 

Hierop heeft de gemeente begin
2018 een enquête uitgezet, waar
57 jongeren tussen de 11 en 22
jaar op hebben gereageerd. Met
onder andere de vragen of ze het
belangrijk vinden dat de 
gemeente weet wat hun mening
is, over welke onderwerpen ze
mee willen praten en op welke
manier ze betrokken willen wor-
den. Daarna zijn bijeenkomsten
geweest met geïnteresseerde 
jongeren. En is hen onder andere
voorgelegd welke vorm van 
jongerenparticipatie hen het
meest aanspreekt. Hier is de 
jongerenraad uit voortgekomen.

Aan de slag!
De jongerenraad heeft ondertus-
sen gesproken over onderwer-
pen die voor hen belangrijk zijn.
Het eerste thema waar ze zich 
op gaan richten is ‘activiteiten 
en evenementen’. Nu #Jong 
Tynaarlo zich aan de gemeente-
raad heeft voorgesteld is het 
moment aangebroken naar bui-
ten te treden. Daar gaan zij de
komende periode mee aan de
slag. De presentatie is terug te
zien op raad.tynaarlo.nl, onder
het kopje 'vergaderingen'.

Dinsdag 21 mei presenteerde de
jongerenraad, die vanaf nu 
verder gaat onder de naam
#Jong Tynaarlo, zich aan de 
gemeenteraad. De acht leden
gaan gevraagd en ongevraagd
advies geven aan de politiek over
onderwerpen die jongeren 
aangaan. Zij worden hierin 
begeleid door de jongerenwer-
kers van de sociale teams en een
beleidsmedewerker van de 
gemeente. 

Heupen schudden
Tijdens de presentatie, die vooraf
ging aan de raadsvergadering,
stelden de leden van zich voor en
kwam de sfeer er goed in toen
Sterre raadsleden verzocht mee
te dansen. 

Een Fortnite-dansje om precies te
zijn. Raadsleden die nog nooit
van dit spel hadden gehoord wer-
den even bijgepraat. “Nou, dat is
een spelletje dat gewoon ieder-
een speelt tegenwoordig”, aldus
Sterre. “En jullie moeten allemaal
meedoen. Gewoon omdat jullie
hier toch nog de hele avond moe-
ten zitten.” 

Complimenten raad
Daarna konden de raadsleden
even rustig achterover leunen om
als eerst de promotiefilm van
#Jong Tynaarlo te bekijken. In de
digitale quiz die daarop volgde
wilden de jongeren erachter ko-
men hoeveel de raad weet over
jongeren en over de jongeren-
raad. De raad complimenteerde
de jongeren met de invulling van
de avond en sprak uit graag goed
contact te willen houden.

Kick off jongerenraad Tynaarlo 

Op de foto v.l.n.r.: Kristel (19 jaar), Sterre (13 jaar), Emma (17 jaar), Ben-
jamin (16 jaar), Floor (11 jaar), Eline (13 jaar) en Job (16 jaar).Tijdens
de presentatie en op de foto mist Anniek.

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.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Tynaarlo
samen met inwoners het centrum van Eelde her-
ingericht. Een deel ervan is nu shared space. Vanaf
de eerste schetsen op papier in 2011, tot aan de
laatste definitieve bestekstekening in 2017, is elke
stap in het proces besproken met aanwonenden,
inwoners en overige belangstellenden uit Eelde-
Paterswolde. Na elke avond is de tekening weer
aangepast op wensen en vragen vanuit de omge-
ving. 

In het kader leest u wat er de afgelopen periode
gebeurd is. De komende weken worden nog ban-
ken, prullenbakken en verlichting geplaatst. Ook
komen er paaltjes om te voorkomen dat er op de
stoep geparkeerd wordt. De bedoeling is dat dit
half juni is afgerond. 

De gemeente is blij met het samen met inwoners
behaalde resultaat en is nog met de onderne-
mersvereniging in gesprek over een ‘feestelijke
opening’ van het nieuwe centrum. Wethouder
Henk Lammers: “Het is goed toeven in Eelde. Met
hulp van de inwoners is en blijft het dorp een fijne
plek om te wonen, boodschappen te doen en te 
recreëren. Eelde is klaar voor de toekomst!”

Centrum Eelde heringericht 

Hoofdstraat Eelde, shared space inrichting met nieuwe stenen in de rijbaan: oude gebakken waaltjes bij-
passend bij de kerk en het museum en oude gebakken dikformaten bijpassend bij de oude panden in
de hoofdstraat.

Herinrichting Eelde, wat is er al gebeurd?

• Vervangen gemengde riolering voor een 
gescheiden systeem. Afkoppelen regenwater,
ook van panden

• Aanbrengen nieuwe gebakken stenen in alle
straten

• Hergebruik bestaande gebakken klinkers in
voetpaden

• Herinrichting van een parkeerterrein tussen
de winkels

• Verleggen, herleggen en nieuw aanleggen
van vele kabels en leidingen (gas water, elek-
tra)

• Aanleggen van groen: bomen, hagen en 
gazons

• Aanbrengen perrons voor rolstoelvriendelijk
gebruik van bushaltes

• Strubenweg / Kerkhoflaan vergelijkbaar 
ingericht als de Hoofdweg, wat zorgt voor
eenduidigheid

• Ondergrondse infrastructuur om een beuk te
beschermen

• Wandelpromenade aangelegd voor de win-
kels in overleg met de winkeliers

Shared space, wat houdt het in?

“In de benadering van Shared Space vormt de openbare ruimte het hart van de samenleving; een 
gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen. De
inrichting van de openbare ruimte moet daarom recht doen aan de verschillende functies en beteke-
nissen die deze ruimte voor mensen vervult. Het streven bij de inrichting van de openbare ruimte is om
hierbij te komen tot een goede balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies. 
De aanpak stimuleert de eigen verantwoordelijkheid en normaal, sociaal gedrag bij mensen in het ver-
keer door scheidingen tussen weggebruikers en verkeerslichten en verkeersborden weg te nemen.”
Bron: www.kenniscentrumsharedspace.nl

stroom voor zo’n 2.300 huishou-
dens. Daarmee is het op dit 
moment het grootste drijvende
zonnepark van Europa. 

Energietransitie
Wethouders René Kraaijenbrink
en Oetra Gopal zijn trots dat het
grootste drijvende zonnepark 
Europa hier in onze gemeente
wordt gerealiseerd: “Alle stap-
pen op weg in de energietransitie
helpen en het is goed om te zien
dat niet alleen overheden, maar
ook bedrijven én inwoners bezig
zijn met een duurzame toekomst.
Er wordt hard gewerkt om de
duurzame ambities te realiseren.
Het is een grote opgave, maar 
samen komen we er.”

Duurzame toekomst
Wat het college betreft, verduur-
zaamt Tynaarlo de komende tijd
nog veel verder. Onlangs heeft
B&W besloten tot de start van
het Programma Duurzaamheid,
waarin samen met inwoners en
ondernemers plannen voor een
duurzame toekomst gemaakt
worden. 

De gemeente is sinds vorige week
twee zonneparken in aanbouw
rijker: één op de grond van 
Groningen Airport Eelde en één
ter water in de zandwindplas van
Roelofs in Tynaarlo. Samen goed
voor stroomvoorziening aan
maar liefst 8.500 huishoudens.
Beide projecten komen uit de 
koker van het bedrijf Groen-
Leven.

Zonnepark GAE
De start van de bouw van Zon-
nepark Groningen Airport Eelde
was afgelopen vrijdag. Het park
komt tussen start- en taxibaan en
het platform en bestaat uit
63.196 zonnepanelen die genoeg
groene stroom opwekken voor
zo’n 6.200 huishoudens. 

Drijvend zonnepark Tynaarlo
Het drijvende zonnepark, waar-
voor woensdag mede door wet-
houders René Kraaijenbrink en
Oetra Gopal het startsein werd
gegeven, is 6 hectare groot, 
bestaat uit 23.000 zonnepanelen
en heeft een vermogen van 8,4
megawatt. Dit is genoeg groene

Tynaarlo verduurzaamt en is
twee zonneparken rijker 

Foto: GroenLeven



De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 10 juni van
09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het ge-
sprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 6 juni 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

Tijden inloopspreekuur wethouder
Oetra Gopal gewijzigd
Gebiedswethouder Gopal houdt met ingang van juni 2019 niet meer
een wekelijks, maar een maandelijks spreekuur in Eelde-Paterswolde.
U bent van harte welkom om langs te komen, u hoeft geen afspraak
te maken.

Donderdagen in 2019: Het spreekuur vindt in 2019 op de 
volgende donderdagen plaats: 27 juni, 25 juli, 19 september, 
17 oktober, 21 november en 12 december.

Kort van tevoren wordt ter herinnering het inloopspreekuur nog
eens op de gemeentepagina en sociale media gedeeld.

Gewijzigde tijd en locatie
Het spreekuur wordt voortaan op één locatie gehouden. U bent
op de genoemde data van harte welkom in De Symfonie aan de
Hooiweg 18 in Eelde. Het spreekuur vindt daar tussen 15.00 uur
en 17.00 uur plaats.

Let op: in verband met Hemelvaartsdag komt het inloopspreekuur
van donderdag 30 mei te vervallen. U bent op 27 juni van harte
welkom op het eerstvolgende spreekuur.

Vervolg informatierubriek van de gemeente Tynaarlo

Dit najaar wordt het eerste van drie ‘Tiny Forests’ in de gemeente Tynaarlo aangeplant. Een Tiny Forest
is een inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Deze minibossen zijn een prettige plek voor dieren
en mensen en zorgen bovendien voor verkoeling, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regen-
val. 
Gemeenten konden zich sinds maart aanmelden om samen met IVN Natuureducatie, scholen en buurt-
bewoners, Tiny Forests in hun gemeente aan te leggen. Uit de 37 aanmeldingen zijn 15 gemeenten ge-
selecteerd. Tynaarlo is daar één van. Wethouder Henk Lammers ziet ernaar uit de bossen samen met buurt-
bewoners en scholen aan te leggen.

Tynaarlo krijgt drie minibossen

schrijven kan alleen digitaal via
de website.

vels@tynaarlo.nl of op de web-
site www.thuisintynaarlo.nl. In-

Woensdag 29 mei 2019 start de
uitgifte van particuliere bouwka-
vels op het eiland De Beekjuffer
in Rietwijk Noord in Eelderwolde.
Geïnteresseerden kunnen zich tot
uiterlijk donderdag 13 juni, 12.00
uur inschrijven voor een kavel. 

De eventuele loting en toewij-
zing vindt een dag later plaats, op
donderdag 13 juni om 16.30 uur.
In totaal worden 16 kavels voor
vrijstaande woningen uitgege-
ven. 
Alle kavels liggen aan het water
en kijken uit over de Madijk of de
ecozone. De grootte van de ka-
vels loopt uiteen van 633 m2 tot
1149 m2. De prijzen beginnen
vanaf t 227.000,-.

Meer informatie over de kavel-
verkoop is te vinden via ka-

Uitgifte bouwkavels De Beekjuffer van start 

verval. Inwoonster Annie Pothof
vindt dit jammer en wil de los-
plaatsen graag renoveren. Dit wil
zij financieren vanuit de Stichting
Roelof Pothof. Deze stichting
heeft tot doel het bevorderen
van de verfraaiing van de brinken
door o.a. het verlenen van finan-
ciële steun. Na overleg met de
gemeente is besloten te starten
met de renovatie van de paar-
denlosplaats op de Ekkelkamp.

De renovatie van de losplaats
wordt uitgevoerd door een plaat-
selijke aannemer. Cliënten van
Werkpro en Lentis helpen bij de
werkzaamheden om werkerva-
ring op te doen. 

Deze week start de renovatie van
de paardenlosplaats op de Ekkel-
kamp in Zuidlaren. In Zuidlaren
zijn nu nog drie van deze plaat-
sen, die in 1940 zijn gerealiseerd.
Eén op de Ekkelkamp, één op de
Zuiderbrink en één bij de Ko-
ningsdwarsstraat. Het doel van
de paardenlosplaatsen was om
het uit-en inladen van paarden
makkelijker en diervriendelijker
te laten verlopen. 

Tot in de jaren ’50 zijn de los-
plaatsen gebruikt, maar door
technische verbeteringen aan de
vrachtauto’s werden ze overbo-
dig. De losplaatsen in Zuidlaren
raakten in de loop van de tijd in

Renovatie paardenlosplaats 
Ekkelkamp Zuidlaren 

Artikel over de paardenlosplaatsen 
in de Oostermoer van 1939:
“Dat het gemeentebestuur van Zuidlaren ook zijn tijd verstaat en
zich wil aanpassen bij de behoefte van het snelverkeer bleek op de
gehouden Zuidlaarder paardenmarkt. Telkenjare ergerden velen
zich eraan dat bij het lossen en laden van paarden in de vrachtau-
to’s bij de veelal te steil liggende laadklep de paarden halsstarrig
weigerden om te worden uit of ingeladen. 

Er is nu een grote verbetering op komst. Onder de voortstuwende
leiding van burgemeester Van Karnebeek kon bij de markt in 1939
een proef-paardenlosplaats in gebruik worden genomen. Deze was
ontworpen door marktmeester Mekkes en had tot doel het uit-en
inladen van paarden makkelijker en diervriendelijker te laten ver-
lopen. 

Vele expediteurs maakten hiervan gebruik en roemden deze voor-
uitgang. Het uit-en inladen van de dieren ging zonder enig te-
genstribbelen. De proef kan als geslaagd worden beschouwd en
daarom zijn er bij de komende Zuidlaardermarkt in 1940 meerdere
van deze losplaatsen”.


