
Afsluiting Zuidlaarderweg (N386)
bij Tynaarlo voor aanleg rotonde
De Zuidlaarderweg (N386) is zaterdag 22 juni vanaf de rotonde bij
tankstation Plantinga tot de Zwarteweg afgesloten voor door-
gaand verkeer. Tijdens de wegafsluiting brengt aannemer Schagen
Infra B.V. het asfalt aan op de nieuwe rotonde bij Tynaarlo en 
verwijdert de noodweg. 

Omleiding
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N34 en A28. De route
is op borden langs de weg aangegeven. Tijdens de afsluiting is 
Tynaarlo bereikbaar via de Dorpsstraat en de Stationsstraat. 

Bereikbaarheid en parkeren MFA/SVT
Het fietspad naar MFA ‘De Spil’ en de voetbalvelden van SVT
(Sportvereniging Tynaarlo) blijven bereikbaar.  Dat geldt ook voor
de tijdelijke oversteeklocatie voor fietsers en voetgangers ter
hoogte van Zuidlaarderweg 6.
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Drents Energieloket en vul de
zonnekaart in. U hoeft daarvoor
alleen uw adres in te vullen.

Wat levert het op?
Wilt u weten wat zonnepanelen
in uw geval opleveren? Vul dan
via de website van het Drents
Energieloket een checklist van mi-
lieu centraal in. Het invullen kost
enkele minuten, daarna weet u
hoeveel panelen er op het dak
passen, wat de investering daar-
voor ongeveer is en wat de 
besparing op uw elektriciteits-
rekening ongeveer zal zijn. Zon-
nepanelen verdienen hun inves-
tering gemiddeld in zeven tot
acht jaar terug.

Aan de slag
Voor wie aan de slag wil met zon-
nepanelen staat op de website
van het Drents Energieloket een
handig stappenplan. Heeft u
daarnaast nog hulp nodig? Wilt u

Het Drents Energieloket is 
begonnen met de campagne
‘Zon zoekt Drent’ om de huizen-
bezitter in Drenthe nog meer 
bewust te maken van de voorde-
len van zonnepanelen en om te
helpen bij vragen.
Want waar moet u nou eigenlijk
aan denken bij de aanschaf van
zonnepanelen of een zonneboi-
ler? Is uw dak geschikt of moet u
eerst nog aan de slag met daki-
solatie? En welke regelingen zijn
er om de aanschaf te financie-
ren? Op de website
www.drentsenergieloket.nl
wordt antwoord gegeven op
deze en meer vragen.

Dak geschikt?
Voor zonnepanelen is de ligging
van het dak belangrijk. Maar niet
elk dak hoeft daarvoor op het
zuiden te liggen. Wilt u weten of
uw dak geschikt is, doe dan de
check op de website van het

Zonnepanelen, 
hoe pak je dat aan?

bijvoorbeeld weten welke finan-
ciële regelingen er zijn om de
aanschaf van zonnepanelen te
financieren? Dan helpt het
Drents Energieloket u graag ver-
der. Zij geven onafhankelijk en
kosteloos advies.

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

In de vergadering van 11 juni
werd een groot aantal besluiten
genomen die allemaal op
raad.tynaarlo.nl zijn terug te
vinden. Daarnaast werd er ge-
debatteerd over de fietssnelweg
en het participatietraject voor
het centrum van Zuidlaren. 

Ontwikkelplan Goede Basis
De raad stemde in met het ont-
wikkelplan ‘Goede Basis’ en
stelde daarmee vast wat voor
raad de raad van Tynaarlo wil
zijn. Het plan werd na tal van
gesprekken en overleggen met
door de griffier opgesteld. In
het plan spreekt de raad zich
uit voor meer effectiviteit en
een nieuwe vergadervorm voor
betere voorbereiding op raads-
vergaderingen. Ook wil de raad
meer gaan experimenteren
met vormen om in gesprek te
komen met inwoners.

Fietssnelweg
Er werd gediscussieerd over de
financiële bijdrage van de ge-
meente voor de aanleg van een
deel van de fietssnelweg tus-
sen Groningen en Assen. Een
aantal partijen is hier erg kri-
tisch op en wilde bijvoorbeeld
weten of het bij de gevraagde
bijdrage zou blijven of dat er in

de toekomst nog meer geld
zou worden gevraagd. Ook
vroeg een aantal partijen zich
af of de investering in een fiets-
snelweg niet ten koste zou
gaan van investeringen in an-
dere fietspaden. Met name de
fietspaden langs de Hoofdweg
in Eelde en de Hunebedstraat
in Tynaarlo staan hoog op het
wensenlijstje van de raad voor
een opknapbeurt. Overigens
spreekt het college inmiddels
niet meer over een ‘fietssnel-
weg’ maar over een ‘doorfiets-
route’.

Centrum Zuidlaren
Ook over Zuidlaren werd op-
nieuw gediscussieerd. Naar
aanleiding van de brief van het
college over vertraging van het
participatietraject werden er
vragen gesteld over de oorza-
ken van deze vertraging. Wet-
houder Vemer legde uit dat de
vertraging onder andere ver-
oorzaakt was doordat het tra-
ject een voor Tynaarlo nieuw
traject is, het college flexibiliteit
in dit traject voorstaat en de
betrokkenheid van inwoners
en anderen groter is dan ver-
wacht. De raad zal hierover op
1 oktober verder worden bij-
gepraat.

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 11 juni 

In de vergadering van 25 juni
neemt de raad afscheid van
Nina Hofstra als raadslid van de
VVD en wordt haar opvolger
beëdigd. De vergadering zal in-
houdelijk vooral gaan over de
jaarstukken van de gemeente
en de begrotingen van de ge-
meenschappelijke regelingen.
De agenda staat op
raad.tynaarlo.nl.

Jaarstukken gemeente
In haar jaarverslag en jaarreke-
ning legt het college verant-
woording af van het gevoerde
beleid en de besteding van de
gemeentelijke financiën in het
voorgaande jaar. De jaarreke-
ning van 2018 laat een plus van
1,5 miljoen zien. Ook wordt
duidelijk dat er bijna 3 miljoen
meer dan begroot uit de reser-
ves is gehaald, onder andere
dankzij verkoop van grond. Het
tekort op de jeugdhulp is in
2018 gestegen tot 3 miljoen.

De accountant heeft de jaar-
stukken goedgekeurd. De raad
wordt nu gevraagd de jaar-
stukken vast te stellen, zodat
deze naar de provincie kunnen
worden gestuurd.

Begrotingen GR’en
Voor een aantal belangrijke ta-
ken werkt de gemeente samen
met andere gemeenten in zo-
geheten gemeenschappelijke
regelingen (GR’en). Bij wet is
geregeld dat de GR’en een be-
groting moeten opstellen om
duidelijk te maken hoe het be-
schikbare geld wordt besteed
en dat de deelnemende ge-
meenteraden de gelegenheid
krijgen om daarop zienswijzen
te geven. In deze zienswijzen
kunnen de raden aangeven
wat anders moet. Het bestuur
van de GR besluit vervolgens
of op basis van zienswijzen de
begroting nog aangepast moet
worden.

Vooruitblik raadsvergadering 
25 juni 20.00 uur

Over het Drents Energieloket
Het Drents Energieloket is een
samenwerking tussen Drentse
gemeenten en de provincie
Drenthe en voorziet huizenbe-
zitters van onafhankelijk ad-
vies over het energiezuiniger
maken van de woning. 
Op de website
www.drentsenergieloket.nl
wordt informatie gegeven per
gemeente. Wie vragen heeft
kan het loket ook telefonisch
bereiken via tel. 085 – 792 01
58 (lokaal tarief). En per mail
via info@drentsenergieloket.nl. 

juffer en De Koraaljuffer. Op dit
moment zijn de meeste kavels op
deze eilanden onder optie of al
verkocht. Naast kavels zijn er op
de eilanden ook projectmatige
nieuwbouwwoningen te koop.
Uniek voor de Rietwijk zijn de
particuliere twee-onder-één-kap-
kavels op De Azuurjuffer.

oevers en brede sloten het beeld
bepalen. In de wijk liggen de 
woningen iets hoger dan de 
tuinen, waardoor een mooi uit-
zicht ontstaat over de waterrijke
omgeving. 

Andere eilanden in de Rietwijk
zijn De Keizerlibel, De Azuur-

Donderdag 13 juni was de loting
van zestien bouwkavels voor vrij-
staande woningen op De Beek-
juffer in Ter Borch. Er was veel 
belangstelling, alle kavels zijn 
inmiddels toegewezen. 

De Beekjuffer is een eiland in de
Rietwijk in Ter Borch, waar riet-

Veel belangstelling voor kavels
De Beekjuffer Ter Borch 

luchtfoto Rietwijk Ter Borch

Opgelaten ballonnen die in de
natuur terechtkomen brengen
schade toe aan natuur en milieu.
Ze worden bijvoorbeeld opgege-
ten door dieren, wat kan zorgen
voor verstrikking. Tynaarlo wil
haar steentje bijdrage aan het
verminderen van dergelijke 
resten in de natuur en het plastic
afval in de leefomgeving vermin-
deren.

Het college van B&W heeft 
besloten het oplaten van ballon-
nen te verbieden. Tot nu werd
het oplaten van ballonnen tijdens
evenementen of feestelijkheden
al ontmoedigd in de vergunning-
verlening. Na raadsvragen van het
CDA wordt er nu gewerkt aan
een verbod in de Algemeen Plaat-
selijke Verordening. Dat zal naar
verwachting dit najaar klaar zijn.

Tynaarlo verbiedt het oplaten
van ballonnen

Van der Valk hotel 100%
klimaatneutraal 
Wethouder Oetra Gopal ont-
hulde vrijdag 14 juni samen met
directeur Stijn Langebeek het
‘100% klimaatneutraal’ plakkaat
bij de ingang van het Van der
Valk hotel Groningen-Hoogkerk.
Doordat Van der Valk de 
bedrijfsvoering verduurzaamd
heeft en overgebleven CO²-uit-
stoot compenseert, heeft het als
eerste in Noord-Nederland deze
titel verdient.

gemeente. Wie ideeën kenbaar
wil maken of een vraag heeft 
kan dit mailen naar 
JongTynaarlo@tynaarlo.nl. 
Of laat het weten via Instagram.

Sinds kort is de jongerenraad
#Jong Tynaarlo actief in de ge-
meente Tynaarlo. Zij geven de
gemeente gevraagd en onge-
vraagd advies over onderwerpen
die jongeren aangaan. Wie ze
zijn en wat ze doen delen ze op
Instagram (jongtynaarlo). Volg
#Jong Tynaarlo en blijf zo op de
hoogte van de laatste ontwikke-
lingen.

De jongerenraad hoort graag
wat er speelt en leeft in de 

De jongerenraad. Op de foto v.l.n.r.: Kristel (19 jaar), Sterre (13 jaar),
Emma (17 jaar), Benjamin (16 jaar), Floor (11 jaar), Eline (13 jaar) en
Job (16 jaar).Op de foto mist Anniek.

Volg #Jong Tynaarlo! 

Inloopspreekuur wethouder Oetra Gopal
Wethouder Gopal houdt op donderdag 27 juni van 15.00 uur tot
17.00 uur als gebiedswethouder inloopspreekuur in Eelde-Paters-
wolde. U bent van harte welkom in De Symfonie aan de Hooiweg 18,
9761 GR te Eelde. U hoeft geen afspraak te maken.

Eens per maand
Wethouder Gopal houdt eens per maand spreekuur. Het spreekuur
vindt in 2019 nog op de volgende donderdagen plaats: 25 juli, 19 sep-
tember, 17 oktober, 21 november en 12 december.

Op 11 juni heeft de gemeenteraad besloten een voorkeursrecht te 
vestigen op twee onbebouwde percelen aan de Asserstraat in Vries.
Het gaat om de percelen Vries T 1113 en Vries T 1115. De percelen 
liggen in het plangebied Vries Zuid, daar waar in de toekomst een
nieuwe uitbreidingswijk voor woningbouw is gedacht. Het college
heeft 2 maanden geleden al een voorlopig voorkeursrecht op deze
percelen gevestigd, de gemeenteraad heeft dit besluit nu bestendigd. 

Het voorkeursrecht betekent voor de eigenaar dat hij zijn percelen bij
gewenste verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. 

Inzien van de stukken en bezwaar
Het besluit met bijlagen (waaronder een kaart van de betreffende 
percelen) ligt vanaf donderdag 20 juni gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis in Vries tijdens de openingstijden. Het is
ook mogelijk de stukken in te zien buiten de openingstijden, maak
daarvoor een telefonische afspraak. Gedurende bovengenoemde
termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar maken tegen de aanwijzing. 

Kijk meer informatie op www.officielebekendmakingen.nl, hier staat
de publicatie in de Staatscourant van 19 juni. Of neem contact met ons
op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662.

Kennisgeving terinzagelegging: 
gevestigd voorkeursrecht op de 
percelen Vries T 1113 en Vries T 1115


