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rondom Zuidlaren. De langere 
afstanden lopen langs het Zuidl-
aardermeer en door natuur-
gebied Tusschenwater. 

Tusschenwater is de afgelopen
jaren opnieuw ingericht voor 
natuurontwikkeling en water-
berging.  Het gebied houdt in het
voorjaar water vast voor drogere
perioden en beschermt omlig-
gende (landbouw)gebieden te-
gen hoog water en vernatting.

Op zaterdag 21 september vindt
de Hunzeloop plaats. Dit een-
daagse wandelevenement leidt
deelnemers langs de mooiste
plekjes in het Hunzedal, waaron-
der natuurgebied Tusschenwater
bij De Groeve. De start is vanaf 
’t Achterom in Zuidlaren.

Deelnemers kunnen kiezen uit
een wandeltocht van 5, 10, 15,
20 en 25 km. De 5 en 10 kilome-
ter leiden wandelaars door en

Wandel mee door Tusschen-
water tijdens de Hunzeloop 

Bijzonder is ook dat Tusschen-
water niet alleen geschikt is voor
waterberging, maar dat er ook
drinkwater wordt gewonnen.
Daarnaast wordt het Hunzewa-
ter op natuurlijke wijze gefilterd,
waardoor schoner water naar
het Zuidlaardermeer toestroomt.

Meer informatie over de 
Hunzeloop is te vinden op
www.hunzeloopwandeltocht.nl.

Agenda
Zaterdag en zonder 15/16 september 
• Open monumentendag

www.openmonumentendag.nl

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

Donderdag 19 september is de eerste van drie inwoners-
bijeenkomsten waarin u mee kunt praten over wat u belangrijk
vindt voor het samen leven in uw dorp. Het inzicht dat tijdens de
bijeenkomsten wordt opgedaan, verwerkt de gemeente in de
nieuwe visie op het sociaal domein. Begin 2020 wordt de kadernota
die hieruit voortkomt behandeld in de Raad. 

Tijdens de bijeenkomsten gaan deelnemers in kleine groepen met
elkaar in gesprek. De gesprekken worden begeleid door dialoog-
begeleiders. Welke onderwerpen er aan tafel besproken worden
ligt natuurlijk aan de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan ont-
moeting en integratie, samen bewegen, meedoen mogelijk maken,
opvoeden en opgroeien en het tegengaan van eenzaamheid.

Data en locaties
• 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 Brink-
hotel in Zuidlaren voor inwoners van Zuidlaren en omliggende
dorpen.

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

Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl (nieuwsberichten).

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

Het wandelevenement Hunzeloop leidt deelnemers onder meer door het natuurgebied Tusschenwater
bij De Groeve. (Foto: Duncan Wijting)

23 september is de eerste ontwerp- en schetssessie voor de nieuwe
woonwijk in Vries Zuid in café Onder de Linden in Vries. De 
gemeente realiseert hier een nieuwe woonwijk van maximaal 75 
woningen. Hoe de nieuwe wijk eruit zou moeten zien hoort de 
gemeente graag van haar inwoners.
In vier ontwerp- en schetssessies gaan deelnemers al schetsend met
elkaar in gesprek over thema’s als duurzaamheid, de verkeersont-
sluiting, de inrichting van de wijk en de aansluiting met het dorp Vries.
Dit gebeurt onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau.
Het eindresultaat is een stedenbouwkundig plan voor Vries Zuid. 

Schetst u mee?
In verband met de voorbereiding van de schetsbijeenkomst is het van
belang dat er een goede inschatting van het aantal deelnemers kan
worden gemaakt. Meld u daarom uiterlijk 18 september aan via
vrieszuid@tynaarlo.nl. 

Programma 23 september 2019 
19.15 uur: Inloop met koffie en thee 
19.30 uur: Welkom door wethouder Pepijn Vemer 
19.45 uur: Introductie over het ontwerpproces door Mathijs Dijks-

tra van LAOS Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 
20.00 uur: Aan het werk: ontwerpsessie 1 
21.30 uur: Afsluiting 

Ontwerp- en schetssessies Vries
Zuid gaan van start

Inloopspreekuur wethouder
Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebiedswethouder voor Eelde-Paterswolde. 
Zij houdt op donderdag 19 september van 15.00 uur tot 17.00 uur in-
loopspreekuur in Eelde-Paterswolde in De Symfonie aan de Hooiweg
18, 9761 GR te Eelde. U bent van harte welkom om binnen te lopen.
Het is niet nodig om een afspraak te maken.

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

Groeve vernieuwd 
De kinderen in de Groeve kunnen weer volop spelen in de 
vernieuwde speeltuin aan de Driehoekskamp. Dit is afgelopen 
zaterdag gevierd tijdens een gezellige ochtend voor kinderen en
buurtbewoners uit het dorp. 

Vereniging Dorpsbelangen de Groeve heeft de financiering van de
nieuwe speeltoestellen rond gekregen door onder andere bijdra-
gen van de Rabobank, de belangenvereniging, buurtbewoners en
de gemeente Tynaarlo. De buurtbewoners hebben zelf de handen
uit de mouwen gestoken om samen met de leverancier de toe-
stellen te plaatsen. 

Dinsdag 17 september 
gemeentehuis ’s-middags gesloten
Dinsdag 17 september is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur 
gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst.

Vanaf 14.30 uur zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar.

Jeugdhulp is vanaf 14.30 alleen voor spoedvragen bereikbaar 
via 0592 – 266 737.

De gemeente werkt aan een nieuwe visie op zorg en ondersteu-
ning, ook wel het sociaal domein genoemd. Hoe we met elkaar
samenleven is daarin een belangrijk thema. Samen met jon-
gerenraad #JongTynaarlo en het VN-panel houdt de gemeente
in september drie inwonersbijeenkomsten over dit thema. 


