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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:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.

Sociale teams en Jeugdhulp  
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen  
anders uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden 
en medewerkers van het expertiseteam jeugd voor inwoners 
klaar. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Heeft u een 
vraag, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel 0592 – 266737 
(iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur).

De volledige agenda staat op 
de raadswebsite.

Theater De Kimme Zuidlaren
Dit onderwerp stond op de 
agenda van 8 september 
maar door tijdgebrek is het 
niet behandeld. Daarom 
komt het op 22 september 
opnieuw op de agenda. Naar 
aanleiding van zorgen van 
inwoners heeft de gemeen-
teraad het college van burge-
meester en wethouders ge-
vraagd om een quick scan te 
laten uitvoeren om meer dui-
delijkheid te krijgen over de 
investeringen, kosten, exploi-
tatie en bezettingsgraad van 
de Kimme. Deze quick scan is 
nu klaar en wordt besproken 
in de raadsvergadering.  

Doorfietsroute varianten-
keuze Vriezerbrug
Sinds 2015 werken de provin-
cies Groningen en Drenthe 
samen met de gemeenten 
Assen, Tynaarlo en Gronin-
gen aan de realisatie van de 
Doorfietsroute tussen As-
sen en Groningen langs het 
Noord-Willemskanaal. De 

variantenstudie voor het 
deel van de route langs het 
Noord-Willemskanaal in Ty-
naarlo is nu afgerond. De 
gemeenteraad bespreekt in 
de vergadering de varianten-
studie en de door het college 
van burgemeester en wet-
houders voorgestelde vari-
ant. 

Kijk live mee
De raad vergadert in het ge-
meentehuis. Deze raadszaal 
is daarvoor aangepast aan 
de maatregelen omtrent de 
anderhalvemetersamenle-
ving. Helaas is het voor in-
woners en pers niet mogelijk 
om bij deze vergaderingen 
aanwezig te zijn. Aangezien 
de coronamaatregelen nog 
steeds oproepen tot zo wei-
nig mogelijk fysiek contact 
en de ruimte in de raadzaal 
beperkt is, kan de raadsver-
gadering alleen op afstand 
gevolgd worden via de raads-
website: raad.tynaarlo.nl. 
Wilt u zelf iets zeggen in de 
vergadering? Neem dan con-
tact op met de griffie via:  
griffie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik: raadsvergadering  
22 september, 20.00 uur:

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 8 september
Dinsdag 8 september verga-
derde de gemeenteraad van 
Tynaarlo. Op raad.tynaarlo.nl 
vindt u de besluitenlijst en 
kunt u de vergadering terug-
kijken. Op de agenda stond 
onder meer:  

Hoofdweg, Eelde 
Dit onderwerp stond eerder 
op 3 december 2019 op de 
agenda van de raad. In eer-
ste termijn sprak de gemeen-
teraad over de plannen van 
de gemeente voor de herin-
richting van de Hoofdweg in 
Eelde. Vanavond werd het 
onderwerp in tweede termijn 
besproken. De insprekers 
uit de eerdere vergadering  

waren uitgenodigd om hun 
reactie te geven op wat in de  
eerste termijn in de raad is 
besproken. 

Uit de opmerkingen van 
raadsleden en de reacties van 
insprekers kwam naar voren 
dat er nog onduidelijkheden 
zijn over de herinrichtings-
plannen. De wethouder deed 
de toezegging om een aantal 
zaken nader uit te zoeken. 
Deze informatie wordt voor 
de volgende raadsvergade-
ring (22 september) open-
baar gepubliceerd. Vervol-
gens is het aan de raad om te 
besluiten wat er verder moet 
gebeuren.

Corona en sporten 
Veel sportverenigingen en 
-clubs zijn de afgelopen weken 
weer begonnen. Dat is goed, 
want sporten draagt ook bij 
aan een goede weerstand. 
Daarnaast is het bijwonen van 
sportwedstrijden een prettige 
sociale activiteit, die we best 
gemist hebben de afgelopen 
maanden. In de bestrijding van 
het coronavirus blijft het na-
tuurlijk wel belangrijk dat ie-
dereen bewust afstand houdt 

van anderen. Tijdens het spor-
ten wanneer dat kan en altijd 
voor én na de wedstrijd, rond 
het veld en in de kantine.

Heb je klachten? Blijf dan thuis 
en laat je testen! Zo kunnen 
we samen blijven genieten van 
sport. 

Meer informatie over de ont-
wikkelingen in Drenthe vind je 
op vrd.nl of ggddrenthe.nl.

Succesvol een projectplan  
schrijven, subsidie aanvragen 
en fondsen werven
Voor alle zzp’ers, ondernemers en verenigingen in de gemeente 
Tynaarlo geven cultuurcoaches Gea Jonker en Frits Colenbrander 
op woensdag 23 september van 19.00 – 21.00 uur de workshop 
‘Het geld ligt op straat!’. Tijdens de workshop  leren deelnemers 
hoe ze een projectplan moeten schrijven en hoe ze hun weg  
kunnen vinden in de wereld van subsidie- en fondsenwerving. 
Voorafgaand aan de workshop is er een programma dat in het  
teken staat van dit onderwerp. Met als avondvoorzitter Tonnie 
van de Koolwijk. De bijeenkomst is in de Dorpskerk in Vries. 

Programma
- Wethouder Cultuur Oetra Gopal opent de avond 
-  Gastspreker Alie Brinks, ambtelijk secretaris van het Prins 
 Bernhard Cultuurfonds 
- De organisatie van Tweiduuster Brinkfestival –hét open lucht
 muziekfestival –in Vries, Nancy Vos en Mathilde Leonore 
 kijken samen met u terug op dit evenement.  
- Workshop

Aanmelden
Aanmelden kan tot 21 september via cultuurkeet@tynaarlo.nl. 
Let op vol = vol.

Junior Energiecoach 
Leuk om als gezin aan mee te doen!
Anneriek,  Barrie, hun dochter 
Felien (8) en zoon Lars (12) uit 
Eelderwolde deden vorig jaar 
mee met het spel Junior Ener-
giecoach. Ook dit jaar kunnen 
hier weer 50 gezinnen uit de 
gemeente Tynaarlo gratis aan 
meedoen. Het spel start op 3 
oktober en duurt vijf weken. 
Anneriek en Felien vertellen 
over Junior Energiecoach.
 
Wat moest je precies doen?
Anneriek: “Wekelijks kregen 
we een filmpje toegestuurd 
van varkentje Rund.  Na zo’n 
filmpje kregen we de opdracht 
van die week. Zoals korter on-
der de douche staan, vaker 
lampen uit doen, lampen ver-
vangen voor energiezuinige 
lampen, elektrische apparaten 
tellen, stekkers eruit als je een 
apparaat niet gebruikt en de 
thermostaat een graad lager.” 

Felien: “We moesten bijhouden 
of we een opdracht gehaald 
hadden en dit invullen op een 
poster. Als je de opdracht had 
gehaald, dan mocht je een 
sticker plakken. Aan het einde 
kreeg je een diploma en een ca-
deautje. Ik vond de filmpjes van 
varkentje Rund erg grappig.” 

Hoeveel tijd kostte het jullie?
Anneriek: “We kregen in het 
weekend steeds een filmpje 
en de opdrachten zijn snel en 
makkelijk uit te voeren.

Felien: “’s avonds gingen we kij-
ken of we iets gehaald hadden.”

Wat heeft het opgeleverd?
Anneriek: “Felien is zich er nog 
steeds heel bewust van dat ze 
de lampen uit moet doen en 
dat ze korter moet douchen. Ze 
attendeert haar broer en vader 
er regelmatig op! Stekkers van 
opladers worden er nu vaker 
eruit gehaald als ze niet meer 
gebruikt worden.”

Wie zijn is het meest 
energiebewust in jullie gezin?
Felien: “Mijn moeder en ik.”
Anneriek: “Uiteraard proberen 
we de anderen in het gezin ook 
zover te krijgen.”

Cultuurkeet doorgereisd naar Bunne 
De Cultuurkeet is van Eelder-
wolde doorgereisd naar Bun-
ne. De keet staat tot en met 
21 september bij dorpshuis De 
Hardenstee. Na de workshop 
kindertoneel voor jongeren 
op woensdag 16 september 
is er op vrijdag 18 september 
nog een inloop voor jongeren 
van 19.00-21.00 uur. Ook zijn 
er dan sport en spel activitei-
ten.
Naast de activiteiten die wor-
den georganiseerd is de keet 
een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Op doorde-
weekse dagen is er een cul-
tuurcoach, jongerenwerker 
of buurtsportcoach aanwe-
zig van 10.00-16.00 uur. Ook 
leden van de jongerenraad 
#JongTynaarlo zijn regelmatig 
aanwezig in de keet.

Let op: wie ouder is dan 18 
moet zich vooraf aanmelden 
via cultuurkeet@tynaarlo.nl, 
zodat er rekening kan worden 
gehouden met de coronapro-
tocollen.
 
In de avonduren kan de 
Cultuurkeet dienen als ont-
moetingsplek voor jongeren 
dienen. Dit gaat in overleg 
met jongerenwerker Judith 
Bekink. Interesse? Neem dan 
contact op met Judith via tel. 
06-2910 5721.

Het doel van de Cultuurkeet is om kunst en cultuur 
dichtbij inwoners te brengen. De keet reist de komende 
periode langs de dorpen in de gemeente Tynaarlo. Cul-
tuurcoaches Frits en Gea zorgen, in samenwerking met 
ander andere de buurtsportcoaches en jongerenwer-
kers, voor een gevarieerd programma. Daarnaast zoe-
ken zij de samenwerking met culturele verenigingen en 
inwoners. Dus heeft u vragen, wens en of ideeën? Wilt 
u gebruik maken van de Cultuurkeet om op een laag-
drempelige manier contact te leggen met inwoners in 
een wijk of dorp, voorlichting te geven op locatie of 
aandacht te vragen voor uw vereniging? Laat het de 
cultuurcoaches dan weten. Kom langs in de keet of mail 
via cultuurkeet@tynaarlo.nl. Graag tot ziens!

Over de Cultuurkeet

Wethouder René Kraaijenbrink heeft vrijdag 11 september de 
starthandeling verricht van de bouw van het nieuwbouwproject 
Nijstad in Vries. 

Op de plaats van de voormalige ontmoetingskerk worden vier 
vrijstaande woningen en zes twee-onder-een-kap woningen ge-
bouwd. Samen met een van de toekomstige bewoners zette de 
wethouder zijn handafdruk in beton.

Meedoen met het spel of 
meer weten? Ga naar

www.juniorenergiecoach.nl. 
Inschrijven kan tot en met  

27 september.

Nieuwbouw Nijstad 
Vries van start  
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De vijf pijlers naar duurzaamheid 

Hernieuwbare energie  
In 2030 willen we in de gemeente 745 - 1090 TJ duur-
zame energie opwekken. Dat is 50% van de energie die 
alleinwoners samen verbruiken voor wonen en leven. 
Een mix van energiebronnen zoals zon- en wind, is 
daarvoor nodig. We sluiten op voorhand geen energie-
bronnen uit. Wel vinden het belangrijk dat dit proces 
voor iedereen zo acceptabel mogelijk verloopt. En dat 
inwoners profiteren van de (economische) kansen.  
Dat kan bijvoorbeeld door opbrengsten van energie-
projecten beschikbaar te stellen voor lokale projecten.  

Woningen en gebouwen  
In 2030 willen we dat de eerste woonwijken van het 
aardgas zijn en duurzaam worden verwarmd. Hoe we 
dat doen, wordt vastgelegd in de Transitievisie Warmte 
en in de wijkuitvoeringsplannen. Daarin beschrijven we 
op wijkniveau wanneer welke wijk van het aardgas af 
gaat en op welke alternatieve warmtebron wordt over-
gestapt. Als het gaat om de gemeentelijke gebouwen, 
geven we het goede voorbeeld.   

Mobiliteit  
Een groot deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt 
door verkeer. Als gemeente willen we daar iets aan 
doen door het stimuleren van duurzame alternatieven 
zoals het openbaar vervoer, de fiets en gedeeld ver-
voer. Om die reden werken we mee aan de initiatieven 
zoals de doorfietsroute. Ook zorgen we voor vol-
doende laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. 
In 2030 maakt het wagenpark van de gemeente  
Tynaarlo geen gebruik meer van fossiele brandstoffen.  

Circulaire economie  
Een circulaire economie is erop gericht om grondstof-
fen en afval zoveel mogelijk te hergebruiken. In 2030 
willen we in onze gemeente minimaal vier projecten  
of experimenten hebben uitgevoerd met circulair  
bouwen. Op dit moment worden onze sporthal De 
Marsch en de Kooi circulair gesloopt. Dat wil zeggen 
dat zoveel mogelijk materialen weer worden herge-
bruikt. Ook producten en diensten willen we circulair 
gaan inkopen.   

Natuur & milieu  
Het klimaat verandert en dat vraagt om natuurgebie-
den, dorpen en wijken die in staat zijn zich aan te pas-
sen aan veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld 
grote hoeveelheden neerslag of lange periodes van 
droogte. Onze nieuwbouwprojecten worden klimaat-
bestendig ingericht. Maar in 2030 willen we ook maat-
regelen hebben getroffen om bestaande wijken, 
schoolpleinen en de openbare ruimte zo in te richten 
dat ze bestand zijn tegen wisselende omstandigheden.  

gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries 

info@tynaarlo.nl 

www.tynaarlo.nl 

0592 - 266 662 

Stelt u zich eens voor: Tynaarlo in 2050. Een gemeente met achttien duurzame 
dorpen en kernen. Waar we onze energie opwekken met schone energiebronnen. 
Waar we onszelf op milieuvriendelijke wijze vervoeren. Een gemeente met een 
bloeiende economie waar we afval niet weggooien, maar hergebruiken. En waar 
we onze leefomgeving hebben  aangepast aan het veranderende klimaat. 

Te mooi om waar te zijn? “Helemaal niet”, zegt Oetra Gopal, wet-
houder duurzaamheid. “Zeker niet als je ziet hoeveel initiatief er in 
onze Tynaarlose samenleving zit. Er is veel kennis, betrokkenheid 
en creativiteit bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke or-
ganisaties. Dat heeft al geleid tot veel initiatieven, klein en groot. 
Ook onze gemeenteraad is heel ambitieus op dit punt. Als wethou-
der wil ik die ambitie omarmen en ruimte geven. Want we moeten 
het samen doen.”  
Dinsdag 22 september praat Gopal met de gemeenteraad over het 
programma duurzaamheid. Daarin wordt beschreven wat de ge-
meente de komende jaren doet om Tynaarlo duurzamer te maken.  
 
Broeikasgassen 
Het belangrijkste doel in het programma duurzaamheid is het ver-
minderen van de uitstoot van CO2. In 2030 met 49 procent ten op-
zichte van 1990. In 2050 zelfs 95 procent minder. Dat is vastgelegd 
in het Nationaal Klimaatakkoord. Broeikasgassen zoals CO2 zorgen 
ervoor dat de aarde opwarmt en dat heeft grote gevolgen voor het 
klimaat. “Bij alle activiteiten vragen we ons dus af welke CO2- 
effecten het heeft”, aldus Gopal.  
 
2022-2030-2050 
Het programma duurzaamheid is opgebouwd uit vijf pijlers. Samen 
zorgen ze ervoor dat Tynaarlo verder verduurzaamt. Voor iedere 
pijler is een ambitie geformuleerd voor 2030 en 2050 met daaraan 
een activiteitenplan gekoppeld voor de komende twee jaar. Gopal: 

“Op deze manier hebben we het grote, ingewikkelde klimaatvraagstuk vertaald naar de Tynaarlose situatie. Met een ambitie 
op de lange termijn, maar ook realistische en haalbare doelen op de korte termijn.” 
 
Flexibel zijn 
Maatschappelijke- en technische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Ook verandert er veel in de wet- en regelgeving. 
Gopal: “Dit brengt onzekerheden met zich mee. Maar we kunnen niet wachten tot we alles weten, want dat moment komt niet. 
Dus moeten we flexibel zijn. Onze ambitie blijft steeds hetzelfde, de manier waarop we onze doelen bereiken groeit mee met 
de tijd.” 
 
Kleine dingen, grote verschillen 
Gopal begrijpt dat het voor inwoners niet makkelijk is om alle ontwikkelingen bij te houden. Toch kun je als individu veel 
verschil maken, benadrukt de wethouder. “De aandacht gaat vaak uit naar grote projecten zoals de aanleg van zonnevelden of 
windparken. Maar ook de kleine dingen maken verschil. Een regenton in de tuin, je huis isoleren of een deelauto gebruiken. Al 
die kleine stapjes, vormen samen een grote stap. Zo kunnen we allemaal bijdragen. En je kunt er morgen mee beginnen.” 
 
Durven loslaten 
Wat is dan nog de rol van de gemeente? Gopal: "Als je ziet hoeveel energie en daadkracht al in onze samenleving aanwezig is, 
dan vind ik het onze taak om lokale initiatieven zoveel mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Dat kan financieel zijn, maar 
ook praktisch door partijen samen te brengen, kennis te delen of faciliteiten beschikbaar te stellen. Daar willen we de als gemeente 
de komende jaren stappen in maken. Dat vraagt van ons om maatwerk te bieden. Soms nemen we de regie, maar heel vaak 
moeten we juist loslaten. En vertrouwen op de eigen kracht van inwoners. Daar ligt de sleutel naar een duurzaam Tynaarlo.” 

Oetra Gopal 
wethouder duurzaamheid

”De komende jaren  
verduurzamen wij onze  
gemeentelijke gebouwen. 
Dat doen we onder andere 
door de isolatie te verbe-
teren, zonnepanelen te 
plaatsen of bijvoorbeeld 
de cv-ketel te vervangen 
voor een warmtepomp. Per gebouw hebben we daarvoor 
een plan gemaakt. In 2021 gaan we al onze gebouwen 
volledig voorzien van ledverlichting. Op het gemeente-
huis is dat al gebeurd. Waar we nieuw bouwen doen we 
dat zoveel mogelijk energieneutraal, zoals bijvoorbeeld 
de sporthal in Groote Veen. Van gebouwen die we  
slopen wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt.” 
 
 

Wethouder 
Hans de Graaf 

 “We geven als 
gemeente het 

goede voorbeeld”

“Om ons aan te passen aan  
het veranderende klimaat 
hebben we het natuurge-
bied Tusschenwater bij  
De Groeve heringericht. Het gebied houdt water vast in 
droge periodes en vangt water op in tijden van veel 
neerslag. Natuurgebied De Onlanden bij Eelderwolde is 
daar ook een voorbeeld van. Natuurontwikkeling en  
klimaatadaptie gaan zo hand in hand. Er gebeuren ook 
mooie dingen op het gebied van wind- en zonne-energie. 
Zoals de zonneparken bij GAE en op de zandwinplas in 
Tynaarlo. Tel je de opbrengst van beide bij elkaar op dan 
kunnen hiervan zo’n 3000 huishoudens van groene 
stroom worden voorzien. Ook mogen boeren sinds vorig 
jaar kleine windmolens op hun erf plaatsen. De eerste 
staat inmiddels in Zeijen.  
 
 

Wethouder 
René Kraaijenbrink 

“Er gebeuren 
mooie dingen 
op het gebied 
van wind- en 

zonne-energie”

“Met woningcorporaties 
hebben we afspraken  
gemaakt met over het  
verduurzamen van hun  
woningaanbod. En met projectontwikkelaars over 
energiezuinig- en aardgasloos bouwen. Daarnaast stimu-
leren we inwoners zelf aan de slag te gaan. Dat doen we 
bijvoorbeeld door leningen en subsidies onder de aan-
dacht te brengen, waarmee inwoners hun huis kunnen 
verduurzamen. 
 
De ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en  
energie hebben gevolgen voor de manier waarop wij 
onze omgeving inrichten. We willen gebruik maken van 
de kennis en ideeën van onze inwoners. Dit doen we  
momenteel door bijeenkomsten te organiseren, waar  
inwoners de kans krijgen om mee te praten over de  
omgevingsvisie. Hierin beschrijft de gemeente hoe zij 
aankijkt tegen allerlei onderwerpen die te maken 
hebben met de leef- en woonomgeving in de gemeente. 
Deze visie gaat een grote rol spelen in ons toekomstige 
beleid. Daarom is het belangrijk dat de visie goed bij de 
inwoners van Tynaarlo past.” 
 
 
 

Wethouder 
Pepijn Vemer

“We willen 
gebruik maken 

van de kennis en 
ideeën van onze 

inwoners”

“Waar nieuwe riolering aangelegd wordt, kiezen we voor een gescheiden  
rioolstelsel. Regenwater gaat hierdoor niet naar de zuivering, maar komt  
terecht in de bodem en in sloten en vijvers. Naast het voordeel voor de  
natuur, zorgt het gescheiden stelsel ervoor dat bij extremere buien water- 
overlast wordt voorkomen. Hetzelfde geldt voor de wadi’s die we hebben aangelegd  
op verschillende plekken in de gemeente. 

Wethouder 
Hanneke Wiersema

“Complimenten 
voor onze 
inwoners”

“Vertrouwen op de kracht van de samenleving 
is de sleutel naar een duurzaam Tynaarlo”

Biodiversiteit staat bij ons  hoog in het vaandel. Het zorgt voor schoon water, vruchtbare grond  
en een stabiel klimaat. Om die reden planten we jaarlijks zo’n 150 bomen, leggen we bijenbossen  
en voedselbossen aan en zaaien we onze bermen in met bloemenmengsels. Vorig jaar zijn we ge- 
start met een nieuwe manier van afval ophalen. Plastic en groenafval worden niet meer belast en  
restafval weggooien is juist duurder geworden. Alle inwoners hebben een PMD-container gekregen.  Met 70 kilo restafval per  
persoon zitten we ver onder het gemiddelde van de Drentse gemeenten. Ook wordt het afval grotendeels op de juiste manier 
gescheiden, waardoor het geschikt is voor recycling. Mijn complimenten voor alle inwoners!” 
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