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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:
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 29 oktober, 20.00u
De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op 29 
oktober. Eerder stond op deze gemeentepagina dat er op 
8 oktober ook nog een vergadering zou zijn en dat het college
van B&W had gevraagd om de centrumontwikkeling in Zuid-
laren voor deze vergadering te agenderen. Deze vergadering
gaat echter niet door en de centrumontwikkeling zal nu op zijn
vroegst op 29 oktober worden besproken in de raad. 

Hoe zat het ook alweer?
Hoe zat het ook alweer met de centrumontwikkeling in 
Zuidlaren? Na jarenlange discussie over bijvoorbeeld de beste
locatie voor de supermarkten in Zuidlaren stemde de raad op
5 februari in met een participatieproces voor de ontwikkeling
van een concreet plan voor de centrumontwikkeling. Op 11
september werd de raad in het Brinkhotel geïnformeerd over
wat er tijdens het participatietraject is opgehaald aan ideeën.
Op 18 september maakte het college bekend welke conclusies
zij hieruit getrokken had en welke ontwikkelrichting zij voor-
stelt aan de raad. Het college verzocht de raad daarbij om een
informatieavond op 1 oktober en behandeling in de raad op 
8 en 29 oktober. 

Het presidium
Het presidium heeft dit verzoek op 24 september besproken.
Het presidium is de agendacommissie van de raad. Zij stelt de
agenda’s voor de raadsvergaderingen op, bespreekt de plan-
ning van raadsvergaderingen en de wijze waarop voorstellen
van het college worden behandeld in de raad. Het presidium
oordeelde dat de tijd tussen 1 en 8 oktober te kort zou zijn. Na
de informatieavond moet de raad nog voldoende tijd hebben
om te beoordelen of er genoeg informatie is om een goed 
besluit te kunnen nemen. Om die reden is de centrumontwik-
keling niet direct geagendeerd voor de raadsvergadering van
8 oktober. Aangezien Zuidlaren het grootste onderwerp op de
agenda van 8 oktober was, heeft het presidium ook besloten
om deze vergadering in zijn geheel te schrappen.

Democracity
Dit schooljaar start de gemeenteraad van Tynaarlo met Demo-
cracity. De basisscholen in de gemeente worden uitgenodigd dit
spel, bedoeld voor groep 7 en 8, te komen spelen in de raads-
zaal op het gemeentehuis in Vries. Spelenderwijs moeten 
kinderen samen een denkbeeldige stad inrichten en leren zo
hoe politiek en democratie werkt. Democracity is een spel van
ProDemos. Tynaarlo heeft samen met Aa en Hunze, Assen en
Noordenveld twee spellen in bruikleen gekregen, zodat zij dit
zelf met scholen kunnen spelen. Per schooljaar is er in ieder 
geval ruimte voor acht klassen van scholen uit Tynaarlo. De 
eerste vier plaatsen zijn inmiddels verzegd. 

Op 9 oktober om 10.00u bijt groep 8 van de Vijverstee het spits
af. De burgemeester en wethouder Vemer zullen hierbij 
aanwezig zijn. Het spelen van het spel wordt live uitgezonden
via raad.tynaarlo.nl en kan daar ook teruggekeken worden. 

Uit de raad
Vooruitblik raadsvergadering 

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 14 oktober
van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het
gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 10 oktober 12.00 uur via een medewerker
van team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

Van dinsdag 8 t/m vrijdag 11 oktober voert de gemeente wegwerk-
zaamheden uit aan de Zeijerstroeten in Zeijen. Onder andere aan de
drempel. De weg is helemaal afgesloten, behalve voor fietsers en voet-
gangers.

Er zijn twee advies omleidingsroutes die gaan via de Europaweg 
Assen en via Donderen - Norg. De Dr. Johan Picardtweg kan niet als
omleidingsroute worden gebruikt omdat aan deze weg een aantal we-
ken werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Assen.

Wegwerkzaamheden Zeijen

schap, water en de toegankelijk-
heid van de wijk. Op 7 november
en 12 december volgen nog twee
schetssessies.

Aanmelden is noodzakelijk
Om mee te kunnen doen aan de
schetssessie is vooraf aanmelden
noodzakelijk. Aanmelden kan tot
uiterlijk 9 oktober 2019 via vries-
zuid@tynaarlo.nl. Via dit e-mail-
adres kunnen belangstellenden
zich ook aanmelden voor de
nieuwsbrief Vries Zuid.

Op donderdagavond 17 oktober
vindt de tweede ontwerpsessie
plaats voor de ontwikkeling 
van Vries Zuid. Deelnemers zijn 
vanaf 19.15 uur welkom op het
gemeentehuis in Vries.

In deze tweede ontwerpsessie
gaat het schetsen beginnen. Op
basis van de ideeën die in de eer-
ste sessie zijn opgehaald worden
de grote lijnen geschetst voor het
plangebied en de directe omge-
ving. In groepen verkennen deel-
nemers belangrijke thema’s land-

Uitnodiging: 
Tweede ontwerpsessie Vries Zuid

coaches kunnen hierover advise-
ren en ook meedenken over het
financiële plaatje.”

Gezamenlijke inkoop
Uiteindelijk gaat het Buurtteam
na hoe zij op basis van de wensen
van bewoners gezamenlijk kun-
nen inkopen. Alma benadrukt
dat bewoners zelf de keuze ma-
ken wat ze wel of niet doen:
“Wie wil kan meedoen, maar hoe
meer hoe beter natuurlijk vanuit
duurzaamheidsoogpunt. Daarom
ben ik blij met de goede opkomst
van afgelopen zaterdag en het
enthousiasme van de bewoners.”

Ook actie ondernemen met de
straat of buurt om woningen te
verduurzamen? Leden van Buurt-
team De Fledders delen graag
hun kennis. Op 10 oktober zijn ze
met een informatiestand aanwe-
zig op de inspiratieavond over
duurzaamheid op het gemeen-
tehuis in Vries. Direct contact met
het buurtteam? Dat kan via
arnoldonnes@gmail.com of 
almaluring@gmail.com

één of twee woningen als voor-
beeld te gebruiken voor een 
advies voor de andere woningen.
Een aantal bewoners gaf op de
bijeenkomst aan hun woning 
beschikbaar te willen stellen.

Hoe werkt het?
Buurtteamlid Alma Luring legt
uit hoe het werkt: “In het advies
dat wordt gegeven worden alle
mogelijkheden benoemd om de
woning te verduurzamen. Dit
presenteren we aan de bewo-
ners. Iedereen kan dan voor zich-
zelf bepalen welke acties ze wil-
len ondernemen.” Tijdens een
speeddate bijeenkomst die volgt
kunnen de huiseigenaren in 
gesprek met bijvoorbeeld een
verwarmingsadviseur of een glas-
adviseur. 

Daarnaast worden energie-
coaches ingezet. Alma: “We mer-
ken dat mensen soms door de
bomen het bos niet meer zien.
Welk bedrijf schakel je in? Hoe
vergelijk je de offertes? Op welke
punten moet je letten? Energie-

Buurtteam De Fledders uit Vries
zet zich in voor verduurzaming in
de wijk en heeft onlangs een plan
opgesteld voor het verduur-
zamen van woningen aan de Ker-
spel. Dit plan presenteerden ze
afgelopen zaterdag aan geïnte-
resseerde bewoners uit de straat
tijdens de landelijke Burendag.

Onafhankelijk advies
Bewoners van de Kerspel krijgen
de mogelijkheid om zich onaf-
hankelijk te laten adviseren 
over het verduurzamen of ener-
gieneutraal maken van  hun wo-
ning. Het Buurtteam heeft hier-
voor subsidie gekregen van de
gemeente en contact gelegd met
onafhankelijke adviseurs. Het
plan hebben ze samen met de
Natuur en Milieufederatie
Drenthe opgesteld. 

Gelijksoortige woningen
De in totaal vijftig woningen uit
de jaren ’70 en ’80 in De Kerspel
zijn allemaal particulier bezit.
Doordat het gelijksoortige 
woningen zijn is het mogelijk om

Nieuwe actie buurtteam De Fledders 
Woningeigenaren Kerspel krijgen gratis verduurzamingsadvies

Het team van De Fledders is het
succesvolste Buurtteam van
Drenthe en staat op de 
zevende plek van de ruim 300
buurteams in Nederland. Hun
doelstelling is ambitieus: de
hele wijk energieneutraal in
2030. Na succesvolle acties met
gezamenlijk inkoop van zon-
nepanelen en isolatie starten
ze met dit project als pilot. Hun
streven is om het aanbod voor
een totaal-advies ook te doen
aan andere straten in de wijk.

Wethouder Oetra Gopal (Duur-
zaamheid) prijst de buurtteam-
leden voor hun inzet: “Dit ge-
dreven buurtteam heeft al veel
gerealiseerd en werkt met veel
passie aan een duurzame wijk.
Nu is het tijd om een volgende
stap in hun ambitie te zetten. Ik
vind het inspirerend dat ze niet
alleen bezig zijn in de eigen
buurt, maar ook de samenwer-
king zoeken met anderen. Dit is
een prachtige manier om tot
een steeds duurzamer Tynaarlo
te komen.”


