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resse heeft in elektrisch rijden,
maar bijna een kwart van de 
ondervraagden nog geen elek-
trische auto koopt omdat er te
weinig laadpalen zijn. Door uit-
breiding van het laadnetwerk
willen de provincies en gemeen-
ten die drempel weghalen en de
overgang naar elektrisch rijden
stimuleren.

Eerste aanvragen Tynaarlo
toegekend
In de gemeente Tynaarlo zijn de
eerste twee aanvragen door 
inwoners voor openbare laad-
palen ondertussen toegekend.
Dit najaar komt er een extra laad-
paal op het parkeerterrein aan
De Klencke en op een parkeer-
plaats aan de Oude Dijk in Zuid-
laren. Het aanvragen en laten
plaatsen van een laadpaal is 
gratis. De prijs die je als elektrisch
rijder betaalt, is 29 cent/kWh.
Daar komen de kosten voor het
gebruik van een laadpas nog bij. 

Ook een aanvraag indienen?
U kunt een aanvraag indienen
via www.openbaarladen.nl. 
De gemeente bepaalt waar de
laadpaal wordt geplaatst. De
laadpaal is voor algemeen 
gebruik, ook buurtbewoners en
bezoekers kunnen er gebruik van
maken. Op
www.tynaarlo.nl/duurzaamheid
staan de precieze voorwaarden
voor aanvraag en plaatsing. 
De tijd tussen de aanvraag en
plaatsing van de paal is ongeveer
15 weken.  

De provincies Groningen en
Drenthe krijgen er de komende
drie jaar 1.000 openbare laadpa-
len bij. Vijf keer zoveel als dat er
nu zijn. Daarmee moet een 
dekkend laadnetwerk voor elek-
trische rijders ontstaan. Vrijdag
30 augustus werd op P+R Hoog-
kerk de eerste nieuwe laadpaal
op duurzame energie onthuld. 

21 gemeenten
De laadpalen worden geplaatst
in 21 gemeenten, die hiervoor
een gezamenlijke aanbesteding
hebben gedaan. Zowel gemeen-
ten als inwoners kunnen een aan-
vraag indienen voor het plaatsen
van een laadpaal. Dit kan sinds 1
juli, via de website openbaar-
laden.nl. De gemeente heeft een
aanvraag gedaan voor laadpalen
bij het gemeentehuis, bij de MFA
in Yde en in Donderen tegenover
eetcafé Hoving. Die komen er dit
najaar. Wethouder Henk Lam-
mers (Verkeer) geeft aan dat de
gemeente van harte hoopt dat
veel inwoners een laadpaal zullen
aanvragen: “Uit gegevens van de
RDW blijkt dat in de gemeente
Tynaarlo relatief veel elektrische
auto’s zijn, reden te meer voor
ons om het aanvragen van laad-
palen te stimuleren.”

Groei elektrische auto’s
De komende jaren vindt een
grote groei plaats in de aanschaf
van elektrische auto’s. Uit onder-
zoek van de ANWB (Monitor
Elektrisch Rijden 2018) blijkt dat
37% van de Nederlanders inte-

Eerste van 1.000 extra openbare laadpalen in
Groningen en Drenthe onthuld op P+R Hoogkerk 
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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

Dinsdag 10 september, 
20.00 uur 
De raad is terug van reces en de
agenda voor de eerste verga-
dering op 10 september staat
weer op raad.tynaarlo.nl. Hier-
onder een aantal punten eruit
gelicht.

Vries Zuid
De gemeente is van plan om
ten zuiden van Vries woningen
te bouwen. Een deel van de
daarvoor bedoelde grond is nu
nog niet van de gemeente. De
afgelopen tijd is onderhandeld
met de grondeigenaar en is er
een overeenkomst gekomen.
Om de koop af te handelen
wordt de raad gevraagd 
het daarvoor benodigde geld
beschikbaar te stellen.

Fietspaden-, wegen- en
knelpuntenplan
Het FWK-plan is opgesteld door
de verkeerskundigen van de
gemeenten met input van in-
woners. Het plan geeft in een
overzicht van 20 fietspaden, 
8 wegen en 10 knelpunten aan
waar geïnvesteerd moet wor-
den in de infrastructuur. Voor
de zomer heeft de raad al 
ingestemd met de uitvoering
van twee projecten in 2020. Het
gaat om de fietspaden langs
de Hunebedweg in Tynaarlo-
Zeegse en de Hoofdweg in
Eelde-Paterswolde. Voor de
overige projecten stelt het 
college voor om per jaar in de
raad te besluiten wat het vol-
gende jaar opgepakt wordt.

Regionale Energiestrategie
(RES)
Met het Klimaatakkoord heeft
Nederland zich een ambitieus
doel gesteld, er moet flink in-
gezet worden op meer her-
nieuwbare elektriciteit en duur-
zame warmte. De gemeente,
provincies en waterschappen

hebben beloofd om daaraan
mee te werken door in 30 
regio’s gezamenlijk afspraken
te maken over wat waar kan en
wat daarvoor moet gebeuren.
Die afspraken worden de 
Regionale Energiestrategieën
(RES) genoemd, Drenthe is één
van de dertig RES-regio’s. In de
raad ligt 10 september de start-
notitie voor de Drentse RES
voor. Hierin wordt omschreven
hoe de RES zal worden opge-
steld, hoe inwoners en ande-
ren daarbij betrokken worden
en wat de uitgangspunten zijn.
Alle Drentse raden, de Provin-
ciale Staten en de Water-
schapsbesturen wordt ge-
vraagd in te stemmen met de
startnotitie, zodat begonnen
kan worden met het opstellen
van de RES. 

Versterking ondersteuning
raad
Het raadswerk is de afgelopen
jaren steeds ingewikkelder.
Over steeds meer onderwerpen
moeten raadsleden besluiten
nemen. En tegelijkertijd men-
gen inwoners, bedrijven en or-
ganisaties zich terecht in het
politieke debat. Om hun werk
goed te doen, wordt de raad
sinds 2002 ondersteund door
de griffie. In de beginjaren ging
het vooral om administratieve
en juridische ondersteuning.
Door automatisering en effec-
tief werken kost het adminis-
tratieve werk steeds minder
tijd. Maar aan de andere kant
vraagt ondersteuning op het
gebied van goed communice-
ren met de samenleving en de
samenleving meenemen in dis-
cussies en besluitvorming
steeds meer tijd. Daarom heeft
de raad voor de zomer beslo-
ten de griffie te versterken met
een raadsadviseur, dit najaar
zal zij beginnen.

Uit de raad
Vooruitblik raadsvergadering 

De eerste nieuwe laadpaal op duurzame energie werd officieel onthuld door gedeputeerden Tjisse Stelp-
stra (Drenthe) en Fleur Gräper (Groningen), wethouders Henk Lammers (gemeente Tynaarlo) en Philip
Broeksma (gemeente Groningen).

Elektrische auto uitproberen
Benieuwd hoe dat nou rijdt, zo’n elektrische auto?
De Energie Coöperatie Drentse Aa stelt in sep-
tember en oktober twee elektrische deelauto’s
beschikbaar. Eén in Eelde-Paterswolde en één in
Vries. Het doel van deze proef is om autodelen te
stimuleren. Een deelauto staat 24 uur per dag en
7 dagen in de week voor de gebruikers klaar. 

Via een app kunnen de gebruikers de auto reser-
veren om deze vervolgens op het gewenste tijdstip
te gebruiken.

Wie hier gebruik van wil maken of meer 
informatie wilt hierover kan mailen naar 
samendoen@ecdrentseaa.nl.

De gemeente werkt aan een nieuwe visie op zorg en ondersteuning,
ook wel het sociaal domein genoemd. Hoe we met elkaar samenle-
ven is daarin een belangrijk thema. Over dit thema wil de gemeente
graag met haar inwoners in gesprek. 
Daarom houdt ze samen met jongerenraad #JongTynaarlo en het VN-
panel drie bijeenkomsten, op:

• donderdag 19 september van 19.45 tot 22.00 uur in het Wapen van
Vries voor inwoners van Vries en omliggende dorpen;

• dinsdag 24 september van 19.45 tot 22.00 uur in de Waterburcht in
Eelde voor inwoners van Eelde-Paterswolde en omliggende dorpen;

• woensdag 25 september van 19.45 tot 22.00 uur in het Brinkhotel
in Zuidlaren voor inwoners van Zuidlaren en omliggende dorpen.

U bent hierbij van harte welkom! Ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

Tijdens de bijeenkomsten gaan deelnemers in kleine groepen met el-
kaar in gesprek. De gesprekken worden begeleid door dialoogbe-
geleiders. Zij zorgen ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan
bod komt. Welke onderwerpen er aan tafel besproken worden ligt
natuurlijk aan de deelnemers. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan
ontmoeting en integratie, samen bewegen, meedoen mogelijk ma-
ken, opvoeden en opgroeien en het tegengaan van eenzaamheid.

Het inzicht dat tijdens de drie bijeenkomsten wordt opgedaan, ver-
werkt de gemeente in de nieuwe visie op het sociaal domein. Begin
2020 wordt de kadernota die hieruit voortkomt behandeld in de Raad. 

UITNODIGING 
Wat is volgens u belangrijk voor
het samen leven in uw dorp?

lesgeld. En eventueel materiaal
zoals sportkleding of de huur van
een instrument. Voor inwoners
van 18 jaar en ouder hebben we
een vergelijkbare regeling: de
meedoenregeling 18+. 

Meer weten of aanmelden?
Neem contact op met het Sociaal
Team of kijk op onze website:
https://www.tynaarlo.nl/sport/spo
rt-en-cultuur-voor-minima

De gemeente Tynaarlo vindt het
belangrijk dat iedereen kan mee-
doen aan sport- en cultuuractivi-
teiten in de gemeente. Helaas is
dat niet voor iedereen vanzelf-
sprekend, bijvoorbeeld in huis-
houdens met een laag inkomen. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Tynaarlo helpt daarbij. Vanuit dit
fonds betaalt de gemeente voor
kinderen de contributie of het

Sport en cultuur bereikbaar voor iedereen

Afsluiting N-34
Van zaterdagochtend 7 sep-
tember 03.00 uur tot zondag-
ochtend 8 september 06.00 uur
voert de provincie Drenthe
maaiwerkzaamheden uit aan
de provinciale weg N34. Daar-
voor wordt de weg tussen 
Emmen-West en De Punt afge-
sloten voor alle verkeer.

Omleidingsroutes worden met
borden aangegeven. Het trans-
ferium Gieten is bereikbaar, de
rotonde bij Gieten blijft open.
Het transferium bij Borger blijft
bereikbaar voor bussen. 

De oefenende eenheden:
• maken in principe alleen ge-

bruik van openbare wegen, pa-
den en terreinen.

• vragen vooraf toestemming
aan de rechtmatige eigenaar
of beheerder van het terrein, al
niet openbare wegen, paden
en terreinen gebruikt worden. 

Schaderegeling
De militairen doen hun uiterste
best om overlast te voorkomen.
Mocht toch schade ontstaan, dan
kunnen betrokkenen zich (onder
vermelding van zoveel mogelijk
gegevens) melden bij:
Ministerie van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
postbus 90004
telefoon 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

Dezelfde oefening vindt ook
plaats van 17 t/m 19 september
en van 24 t/m 26 september.

Militaire oefening provincies
Friesland en Drenthe 
Van 9 t/m 20 september vindt een
militaire oefening plaats op het
militaire oefenterrein de Marne-
waard en in het gebied tussen
Leeuwarden en Groningen.

De militairen van de eenheid ’13
Lichte Brigade, Oirschort’ doen in
deze periode onder andere ver-
kenningen en waarnemingen
vanuit voertuigen. Ze zijn bewa-
pend, er wordt geen (oefen) mu-
nitie gebruikt buiten het oefen-
terrein.

Militaire oefening Koninklijke 
militaire school
Op 10, 11 en 12 september vindt
een militaire oefening plaats in
de gemeenten Assen, Tynaarlo
en Aa en Hunze.

Het gaat om een oefening van
De Koninklijke Militaire School
(KMS) voor mbo-studenten die
de opleiding Veiligheid en Vak-
manschap (VEVA) van Defensie
volgen. Zo’n tachtig studenten
lopen dinsdagnacht, onder be-
geleiding van instructeurs, van
het Defensiecomplex Oude Mo-
len, via het Balloërveld, naar de
kazerne in Assen. Zij lopen in
groepen van ongeveer tien per-
sonen.

Twee militaire oefeningen

Fennek


