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het Noord-Willemskanaal vanaf
Assen tot aan de stad Groningen. 
Meer informatie over de wed-

Om de doorfietsroute Assen-Gro-
ningen een passende naam te ge-
ven is een prijsvraag uitgeschre-
ven. De winnende naam komt op
borden langs de route en de win-
naar krijgt een elektrische fiets.
Inzenden kan tot en met vrijdag
21 juni.

De provincies Drenthe en Gro-
ningen willen van de inzenders
graag weten waarom de naam
passend en herkenbaar is voor
deze fietsroute. De route volgt

Afbeelding provincie Drenthe

Prijsvraag doorfietsroute Assen-Groningen 
strijd en de doorfietsroute staat
op www.provincie.drenthe.nl/-
doorfietsroute. 

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

Voor de vergadering van 11
juni staat inmiddels een lange
agenda op raad.tynaarlo.nl. In
de laatste twee normale ver-
gaderingen voor de zomer wil
de raad nog een heel aantal
besluiten nemen, hieronder
een greep uit de onderwerpen.
Op 25 juni staat de laatste nor-
male vergadering gepland en
vervolgens is er op 9 juli een
vergadering over alleen nog
een aantal financiële stukken.

Wet voorkeursrecht
Het college vraagt de raad om
op twee percelen van Woon-
concept ten zuiden van Vries
de Wet voorkeursrecht ge-
meenten van toepassing te 
verklaren. Dit besluit betekent
dat de grondeigenaar verplicht
wordt om bij verkoop de grond
eerst aan de gemeente aan te
bieden. De percelen liggen in
het gebied waar de gemeente
uitbreidingswijk Vries Zuid wil
realiseren en het college wil
met dit besluit voorkomen dat
de grond in handen komt van
eigenaren die daarmee deze
ontwikkeling zouden willen te-
gen houden.

Ontwikkelplan Goede Basis
Het presidium, oftewel de
agendacommissie van de raad,
vraagt de raad in te stemmen
met het Ontwikkelplan ‘Goede
Basis’. In het ontwikkelplan is
omschreven wat voor raad de
raad van Tynaarlo wil zijn en
hoe de raad bijvoorbeeld de 
inwoners van de gemeente wil
betrekken bij de politiek. Na
de aanstelling van de nieuwe
griffier op 9 juli 2018 is op 
verschillende momenten het
afgelopen jaar nagedacht en
gesproken over dit onderwerp.
In het ontwikkelplan zijn de 
uitkomsten hiervan opgeschre-
ven, zodat er een basis is

waarop verder kan worden 
gebouwd.

Financiële bijdrage 
fietssnelweg 
Het college vraagt de raad om
t 200.000 te mogen besteden
aan een deel van de fietssnel-
weg Groningen-Assen. Het
geld is bedoeld voor het ver-
keersveilig en ‘fietssnelweg-
proof’ maken van een aantal
wegdelen. Het gaat om de
Sluisweg en Kanaaldijk vanaf
de Groningerweg tot aan de
sluis de Punt en het gemeente-
lijk deel van de Vrieserweg. 
Precies de helft van het geld
wordt via een subsidie door het
rijk betaald, de andere helft 
wil het college betalen uit 
het gemeentelijk budget voor 
onderhoud van wegen.

Voortgezet onderwijs 
Tynaarlo
Op 19 juni om 20.00 uur gaat
de raad in gesprek met belan-
gengroep ‘Zuidlaren verdient
goed voortgezet onderwijs’ en
het bestuur van Openbaar 
Onderwijs Groningen (OOG).
OOG is de koepelorganisatie
waaronder het Harens Lyceum
in Zuidlaren valt, enkele weken
geleden werd bekend dat deze
school gaat sluiten. Naar 
aanleiding van dit nieuws
vroeg de belangengroep of zij
een presentatie aan de raad
mochten geven over het 
belang van voortgezet onder-
wijs in de gemeente. De raad
wil daar graag ruimte aan 
bieden, maar heeft daarbij ook
het OOG-bestuur en de 
betrokken wethouders uitge-
nodigd. Zo kan de raad de 
verschillende kanten van het
verhaal horen. De avond wordt
gehouden in het gemeentehuis
in Vries en is openbaar toegan-
kelijk.

Uit de Raad
Vooruitblik raadsvergadering 11 juni 

Begin 2015 is het idee voor een doorfietsroute (eerder Fietssnelweg)
tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal geïnt-
roduceerd. De provincies Drenthe en Groningen zijn de initiatief-
nemers van dit ruim 25 kilometer lange fietspad. De gemeenten As-
sen, Tynaarlo en Groningen verlenen medewerking. Doorfietsroutes
zijn brede en comfortabele fietspaden die goed onderhouden
worden en in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij zijn. Het zijn
fietspaden met weinig of geen verkeerslichten en zoveel mogelijk
voorrang op kruispunten.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag zijn het gemeentehuis en de 
milieustraat gesloten.

Wijziging afvalinzameling 
2e Pinksterdag
De afvalinzameling op maandag 10 juni (2e Pinksterdag) verschuift
naar zaterdag 15 juni.

Let op: Dit geldt niet voor Yde - De Punt. In verband met het school-
feest in Yde - De Punt op 15 juni zal in deze dorpen geen inhaalroute
worden gereden. De eerstvolgende GFT-inzameling voor Yde en De
Punt is op maandag 24 juni.

groep 3 t/m 8. De activiteit start
om 14.30 uur op de Brink Mens-
inge / Heijtinge. Rond 16.00 is het
afgelopen. 

Activiteit in de buurt
De Buitenspeeldag is een initia-
tief van Jantje Beton en Nicelo-
deon. Alle aangemelde activitei-
ten komen op de plattegrond te
staan, zodat kinderen kunnen
zien waar wat te doen is. 
Meer informatie is te vinden op
www.buitenspeeldag.nl.

randen 2019. Winnaars van deze
voorronde ontvangen een ticket
voor de landelijke finale op 
zondag 22 september in Amers-
foort. De wedstrijden beginnen
om 14.15 uur, rond 15.30 uur is
het afgelopen.

Zuidlaren
In Zuidlaren organiseren de
buurtsportcoaches in samenwer-
king met Buurtvereniging de
Noorder-Es een speurtocht met
opdrachten voor kinderen van

Op woensdag 12 juni verandert
Nederland in één grote buiten-
speeltuin. Dan wordt namelijk de
12e editie van de Buitenspeeldag
georganiseerd. Ook in de ge-
meente Tynaarlo kunnen kinde-
ren onbezorgd buitenspelen. De
buurtsportcoaches organiseren
verschillende buitenactiviteiten.
Alle activiteiten zijn gratis en
vooraf aanmelden is niet nodig.

Eelderwolde
In Eelderwolde organiseren de
buurtsportcoaches in samenwer-
king met Skid kinderopvang de
Buitenspeeldag 2019. De Sport-
en spelbus komt naar het school-
plein van OBS Ter Borch met 
verschillende sport- en spelmate-
rialen. De bus staat daar van
13.30 tot 15.30 uur. 

Vries
Op het schoolplein van OBS de
Vijverstee in Vries organiseren de
buurtsportcoaches de tweede
voorronde voor het NK stoep-

Onbezorgd buiten spelen tijdens
12e editie Buitenspeeldag 

Vrijdag 21 juni is de jaarlijkse Veteranenbijeenkomst
van de gemeente Tynaarlo in hotel de Zeegser Dui-
nen. De bijeenkomst begint om 16.00 uur en eindigt
rond 18.30 uur. Alle veteranen die bekend zijn bij het
Nederlands Veteraneninstituut hebben een uitno-
diging ontvangen. Andere geïnteresseerde vetera-
nen uit de gemeente zijn ook van harte welkom.
Aanmelden kan tot vrijdag 14 juni via
communicatie@tynaarlo.nl. 

21 juni veteranen-
bijeenkomst Tynaarlo 

verkeer voor Tynaarlo in het
weekend van 13 tot en met 15
juni het dorp alleen inrijden via
de Stationsstraat. Tijdens de af-
sluiting op zaterdag 22 juni is Ty-
naarlo bereikbaar via de Dorps-
straat en de Stationsstraat. 

Bereikbaarheid en parkeren
MFA/SVT
Het fietspad naar MFA ‘De Spil’
en de voetbalvelden van SVT
(Sportvereniging Tynaarlo) blij-
ven bereikbaar.  Dat geldt ook
voor de tijdelijke oversteeklocatie
voor fietsers en voetgangers ter
hoogte van Zuidlaarderweg 6.

De Zuidlaarderweg (N386) is van
donderdag 13 juni tot en met za-
terdag 15 juni en op zaterdag 22
juni vanaf de rotonde bij tank-
station Plantinga tot de Zwarte-
weg afgesloten voor doorgaand
verkeer. Tijdens de wegafsluiting
brengt aannemer Schagen Infra
B.V. het asfalt aan op de nieuwe
rotonde bij Tynaarlo en verwij-
dert de noodweg. 

Omleiding
Doorgaand verkeer wordt om-
geleid via de N34 en A28. De
route is op borden langs de weg
aangegeven. In verband met het
zomerfeest kan bestemmings-

Afsluiting Zuidlaarderweg (N386)
bij Tynaarlo voor aanleg rotonde


