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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

Start nieuwe cursus
De volgende cursus start op
donderdag 5 september. 
Meedoen? Opgeven kan tot 18 
augustus. Wie meedoet wordt
geacht alle cursusdagen aan-
wezig te zijn.

Meer weten? Neem dan con-
tact op met Jan Siebe Staal van
Werkplein Drentse Aa. Dat kan
per mail via j.staal@wpda.nl , of
telefonisch via 06 – 11 27 89 52

Trainer Peter Boer (Fight Game Academy), werkcoach Jan Siebe 
Staal (Werkplein Drentse Aa), buurtsportcoach Aukelien Hoogstra 
(gemeente Tynaarlo) met een aantal van de deelnemers.

In juni start in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-
Odoorn het Koploperproject. Dit project helpt mkb-bedrijven in één
jaar tijd duurzamer ondernemen. De drie gemeenten bieden het 
Koploperproject gezamenlijk aan voor lokale ondernemers.

Duurzaam ondernemen
Steeds meer ondernemers willen zelf een bijdrage leveren aan 
verduurzaming. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord onder-
nemen is niet alleen steeds meer een voorwaarde voor het 
bestaansrecht, het biedt ook veel kansen om te innoveren en te
groeien. Om bedrijven hierbij te ondersteunen, bieden de gemeen-
ten Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-Odoorn vooruitstrevende 
ondernemers de gelegenheid om voordelig deel te nemen aan het
Koploperproject. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de 
voucherregeling ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ van de provincie en een
bijdrage van de drie samenwerkende gemeenten.

Voor wie?
Het Koploperproject richt zich op mkb-bedrijven met een omvang van
minimaal 10 medewerkers. Via het project krijgen mkb-bedrijven
kennis, tools en een netwerk om duurzaam te gaan ondernemen. 
Onderdeel van het project zijn o.a. een degelijke nulmeting, zodat de
ondernemer precies weet wat er goed gaat en wat er verbeterd kan
worden en een praktisch actieplan, waarmee duurzaam ondernemen
een vaste waarde wordt binnen het bedrijf. De uitkomsten en plan-
nen worden gedeeld de andere deelnemende bedrijven uit de regio.
Zo leren de bedrijven van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en 
ontstaan nieuwe samenwerkingen.

Inspiratiebijeenkomst
Vanuit elke gemeente kunnen maximaal vijf mkb-bedrijven deelne-
men. Om de ondernemers in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze
en Borger-Odoorn kennis te laten maken met het Koploperproject,
wordt er een informatieve inspiratiebijeenkomst georganiseerd op
vrijdag 28 juni van 15.30 - 17.00 uur in het Gemeentehuis in Gieten,
Spiekersteeg 1. Geïnteresseerde MKB-ondernemers kunnen zich op-
geven voor deze bijeenkomst via l.van.benthem@tynaarlo.nl.

Het Koploperproject is een initiatief van de sociale onderneming
DZyzzion. Sinds de start van het eerste project in 2010, deden al zo'n
350 bedrijven en andere organisaties mee.

ten om nieuwe stappen te zetten
en ontmoeten andere mensen
die in een vergelijkbare situatie
zitten.

De cursus vindt twee keer per jaar
plaats en wordt georganiseerd
door de gemeente Tynaarlo,
Werkplein Drentsche Aa, en Sem
Schilt van de Fight Game Aca-
demy. ‘Sport maakt actief’ wordt
mede mogelijk gemaakt door
Menzis.

Elf inwoners van de gemeente
Tynaarlo hebben op donderdag 6
juni het project ‘Sport Maakt Ac-
tief’ afgerond. Dit is een cursus
waarmee werkzoekenden wor-
den geholpen in hun zoektocht
naar een baan of vrijwilligers-
werk. Gedurende dertien weken
werken deelnemers in een we-
kelijkse bijeenkomst aan onder
andere hun conditie en hun
weerbaarheid. 

De cursus, die dit keer voor de
zevende keer plaatsvond, wordt
gegeven bij de Fight Game Aca-
demy in Zuidlaren. De wekelijkse
bijeenkomst start met een trai-
ning die wordt gegeven door
Sem Schilt. Dit is een mix van kick-
boksen en bootcamp, waarbij het
accent ligt op plezier, samenwer-
king en grenzen verleggen.
Daarna gaan deelnemers aan de
slag met thema’s zoals motivatie,
communicatie, voeding en vitali-
teit. 
Deelnemers kijken positief terug
op de cursus. Ze krijgen handvat-

Duurzaam ondernemen
stimuleren met
‘Koploperproject’

‘Sport Maakt Actief’
helpt werkzoekenden
op weg 



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
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verkeer voor Tynaarlo in het
weekend van 13 tot en met 15
juni het dorp alleen inrijden via
de Stationsstraat. Tijdens de 
afsluiting op zaterdag 22 juni is
Tynaarlo 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 
zaterdag 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

Wijziging afvalinzameling
De afvalinzameling van maandag 10 juni (2e Pinksterdag) ver-
schuift 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 wordt in deze dorpen geen in-
haalroute gereden. De eerstvolgende GFT-inzameling voor Yde en
De Punt is op maandag 24 juni.

vertegenwoordiger neemt een
brief van de gemeente mee
waarin dit bevestigd wordt. U
kunt naar deze brief vragen als u
een afspraak heeft met de verte-
genwoordiger.

Meer informatie?
Voor vragen over adverteren in
de gemeentegids kunt u contact
opnemen met Akse Media, de
heer Ken Noppen, telefoon 06-
51871926.

Uitgeverij Akse Media uit Den
Helder is gestart met de adver-
tentieacquisitie voor de gemeen-
tegids van Tynaarlo die in de-
cember 2019 verschijnt. Bedrijven
en instellingen kunnen benaderd
worden door de heer Ken Nop-
pen van Akse Media.

Enige officiële gemeentegids
De gids, die in samenwerking met
Akse Media gemaakt wordt, is de
enige officiële gemeentegids. De

Start acquisitie gemeentegids 2020

Heb of werk jij in het beste 
bedrijf van Drenthe?
Binnenkort start de verkiezing Drentse onderneming van het jaar. Wil
jouw bedrijf in aanmerking komen voor de titel of wil je een bedrijf
nomineren? Check de criteria en meld je voor 14 juni aan
via www.drentseondernemingvanhetjaar.nl. Voor meer informatie
kun je ook via email contact opnemen met onze bedrijvencontact-
functionaris via ondernemen@tynaarlo.nl.

Donderdag 20 juni houdt projectontwikkelaar VastGoud een 
inloopbijeenkomst met betrekking tot het voorontwerpbestem-
mingsplan voor de bouw van 33 appartementen in het centrum van
Eelde (op de hoek van de Hoofdweg en de Burgemeester Struben-
weg). Dit bestemmingsplan ligt ter inzage t/m 18 juli 2019.

De bijeenkomst is in ’t Loughoes in Eelde, Kosterijweg 2. Belang-
stellenden kunnen langskomen op een tijdstip dat hun past, tussen
14:30 en 17:00 uur. Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om het
plan in te zien en kunt u vragen stellen aan de initiatiefnemer en aan
de gemeente. 

Inloopbijeenkomst 


