
Agenda
Donderdag 18 juli 15.00-17.00 uur
Inloopspreekuur wethouder Gopal
De Symfonie, Hooiweg 18 Eelde

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 17 juli 2019

hoe klompen gemaakt worden
en krijgen ze een rondleiding
door het museum. Kijken, voelen,
luisteren en natuurlijk op klom-
pen lopen, komen aan bod. Zo
doen leerlingen ervaringen op
met hun eigen culturele en histo-
rische leefomgeving en ontdek-
ken ze dat voorwerpen dragers
zijn van verhalen en herinnerin-
gen.

“Onze gemeente heeft veel
mooie musea en op cultureel ge-
bied veel te bieden”, vindt wet-

Leerlingen van groep 1 en 2 van
de Mariaschool uit Eelde mochten
vrijdag 5 juli als allereerste deel-
nemen aan een nieuw pro-
gramma in het cultuurmenu
“kastje vol verhalen: erfgoed om
de hoek” in het Klompenmuseum
in hun dorp. Een programma dat,
mede door financiële steun van
de gemeente, de allerkleinsten
kennis leert maken met erfgoed
in de buurt.

Tijdens het bezoek kijken kinde-
ren naar een film waarop ze zien

Cultuurmenu van start: kleuters op
bezoek in het klompenmuseum

houder Oetra Gopal (Cultuur).
“De musea vormen voor de ge-
meente een belangrijk uithang-
bord. Zo trekken ze bijvoorbeeld
toeristen en zijn er veel vrijwilli-
gers actief. Ik vind het heel be-
langrijk deze organisaties te on-
dersteunen en ook de
allerjongsten in aanraking te la-
ten komen met het moois dat
deze lokale musea te bieden heb-
ben.”

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 laatste raadsvergadering
voor het zomerreces zit erop.
Vorige week sloot de Ty-
naarlose raad het politieke
jaar af met een vergadering
die in zijn geheel was gewijd
aan de beleidsdoelen en de
verdeling van het beschik-
bare geld voor 2020. De al-
gemene beschouwingen van
de acht politieke partijen,
waarin zij hun visie geven,
staan verderop in deze krant.
De vergadering zelf is terug
te kijken op raad.tynaarlo.nl.
Hieronder een kort verslag
van de belangrijkste uitkom-
sten.

Duurzaamheid
In de vergadering was duur-
zaamheid een van de grote
thema’s. Het college zei
naar aanleiding van een
motie bijvoorbeeld toe om
het terugdringen van weg-
werpplastic actief op te pak-
ken en afvalscheiding voor
de gemeentelijke organisa-
tie in te voeren. Ook be-
loofde het college de raad
te informeren over de ver-
duurzaming van gemeente-
lijke gebouwen. En na een
discussie over een motie om
het inkoopbeleid van de ge-
meente meer lokaal een
biologisch te maken, be-
loofde het college te gaan
kijken wat hierin mogelijk
is. 

De gemeente Tynaarlo zal
bovendien nog groener
worden, want de raad
kreeg de toezegging dat er
meer bomen worden ge-
plant in de gemeente. Waar
mogelijk zullen dat fruitbo-
men en fruitstruiken voor
algemeen gebruik zijn. Ook
stemde de raad in met een
motie om energiecoaches in
te zetten om mensen in de
bijstand te helpen te ver-
duurzamen en zo hun ener-
gierekening omlaag te krij-
gen. Hoewel deze motie
vooral gericht was op ar-

moedebestrijding, raakte
ook dit punt aan het thema
duurzaamheid.

Eelde
Naast duurzaamheid kwam
Eelde vaak voorbij in de ver-
gadering. Zo kreeg de raad
de belofte dat het college
nog eens duidelijk zal com-
municeren over wat er nog
moet gebeuren om het cen-
trum van Eelde af te krijgen.
Ook werd afgesproken dat
er in oktober nog eens apart
in de raad wordt gesproken
over de verhuizing van de
bibliotheek. Bovendien zei
het college toe in gesprek
te gaan met het bloemen-
corso over eventuele ruim-
teproblemen voor de bouw
van wagens.

Overige punten
Behalve deze grotere on-
derwerpen werden er nog
vele andere onderwerpen
besproken. Er werden on-
der andere twee feesten
toegezegd: het college gaat
met Trias in overleg om hun
vrijwilligersfeest open te
stellen voor alle vrijwilligers
in de gemeente en het col-
lege komt met een voorstel
voor een gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie. Er werd
ook afgesproken om myste-
ryguests in te zetten om de
gemeentelijke dienstverle-
ning te verbeteren. En de
raad wordt geïnformeerd
over welke maatregelen het
college heeft genomen om
een MKB-vriendelijker ge-
meente te worden.

Daarnaast werd er een mo-
tie aangenomen om ‘De
Aanloop’ in Zuidlaren een
opstartsubsidie voor drie
jaar te geven. De raad stelde
bovendien geld beschikbaar
om de rente te verlagen op
leningen bij de Gemeente-
lijke Kredietbank voor men-
sen met een laag inkomen.

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 9 juli 2019

manier ons steentje aan bijdra-
gen.”

Startbijeenkomst in september
Voor partijen die in aanmerking
willen komen voor een subsidie
houdt de gemeente begin sep-
tember een startbijeenkomst in
het gemeentehuis, Kornoelje-
plein 1 in Vries:
• Voor Eelde-Paterswolde en om-

geving op maandag 2 septem-
ber van 19.45 tot 21.00 uur.

• Voor Vries en omgeving op
dinsdag 3 september van 19.45
tot 21.00 uur.

• Voor Zuidlaren en omgeving
op woensdag 4 september van
19.45 tot 21.00 uur.

Belangrijkste voorwaarden
De activiteit of het project moet
in de gemeente Tynaarlo plaats-
vinden, voor iedereen toeganke-
lijk zijn en gericht op het betrek-

De gemeente Tynaarlo stelt sa-
men met de provincie Drenthe 
t 42.000 beschikbaar voor de vie-
ring van 75 jaar vrijheid en de-
mocratie. Groepen inwoners, lo-
kale stichtingen en verenigingen
die een activiteit willen organi-
seren, kunnen een beroep doen
op de subsidie. Zij moeten hun
plan voor 1 oktober bij de ge-
meente indienen.

Wethouder Oetra Gopal geeft
initiatiefnemers uit de gemeente
graag een financieel steuntje in
de rug. “We genieten iedere dag
van onze vrijheid, maar die is niet
vanzelfsprekend. Ik vind het be-
langrijk om dat besef door te ge-
ven. In Tynaarlo voelen veel men-
sen zich verbonden met dit
thema en er wordt door diverse
partijen al hard gewerkt aan
plannen voor volgend jaar. Ho-
pelijk kunnen we daar op deze

Subsidie voor activiteiten tijdens
viering 75 jaar vrijheid in 2020

van alle schades door mijnbouw.
Dat schaadt de belangen van
onze inwoners. Daarom dienen
we een zienswijze in tegen het
ontwerpbesluit van komend
jaar.”

Ontwerpgaswinningsbesluit
Groningenveld 2018-2019
vernietigd
Tynaarlo ging vorig jaar in be-
roep tegen het gaswinningsbe-
sluit van 2018-2019. De Raad van
State deed hier onlangs uitspraak
over en vernietigde het besluit.
De rechter vindt dat het besluit
van de Minister om de gaswin-
ning versneld af te bouwen on-
voldoende onderbouwd is. “De
veiligheid van personen en
schade aan eigendommen zijn
zwaarwegende belangen die zich
verzetten tegen voortzetting van
de gaswinning. Daartegenover
staat het belang van leveringsze-
kerheid dat tegen een (abrupte)
beëindiging of vermindering van
de gaswinning pleit,” zo oor-
deelde de rechter.

Het college van B&W dient een
zienswijze in tegen het ontwerp-
gaswinningsbesluit Groningen-
veld 2019-2020.

Minister volgt advies van
Noord-Drentse gemeenten
dit jaar op…
De Minister heeft het eerdere ad-
vies van de Noord-Drentse ge-
meenten gevolgd. De winning
van gas uit het zuidelijk deel van
Groningen - met risico's op effec-
ten op Noord-Drenthe - wordt
komend jaar niet verhoogd. 

…maar onderzoek naar
verdere afbouw gaswinning
loopt nog
Volgens burgemeester Marcel
Thijsen doet de Minister nu on-
derzoek naar maatregelen om de
gaswinning in de toekomst ver-
der af te bouwen. “Daar maak ik
mij zorgen over. Want die maat-
regelen mogen niet leiden tot af-
wenteling van de risico's naar
Drenthe. Ook is er nog altijd geen
loket ingericht voor een vlotte en
inhoudelijk gelijke behandeling

B&W dienen zienswijze in tegen
ontwerpgaswinningsbesluit 2019-2020

ken van zoveel mogelijk inwo-
ners bij het thema 75 jaar vrij-
heid en democratie. Daarnaast
is de subsidie bedoeld voor een-
malige projecten en activiteiten,
en niet voor jaarlijks terugke-
rende activiteiten of een aanvul-
ling daarop. Vanzelfsprekend
mag het project geen privébe-
lang of commercieel doel die-
nen. Ten slotte moet het beno-
digde papierwerk -zoals
vergunningen- en toestemmin-
gen geregeld zijn.

Een compleet overzicht met voor-
waarden en de beoordelingscri-
teria staat in de uitvoeringsrege-
ling op www.tynaarlo.nl. Voor de
subsidie hebben de provincie en
de gemeente respectievelijk
t 28.000 en t 14.000,- beschik-
baar gesteld.


