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stad, die als plattegrond midden in
de zaal ligt, vorm. 

Herkenbare discussies
Het debat dat werd gevoerd leek
verrassend veel op debatten in
‘echte’ raadsvergaderingen. Zo
ontstonden herkenbare discussies
rondom de bouw van een disco-
theek en een windmolenpark. Bij
de discotheek wezen verschil-
lende kinderen er bijvoorbeeld
op dat deze mogelijk overlast zou
veroorzaken, bijvoorbeeld bij 
ouderen. Over het windmolen-
park zei één van de jeugdige
raadsleden: “Wij zijn natuurlijk
wel voor windmolens, maar waar
moeten we die dan neerzetten?”

Samenwerken
Maar er werd niet alleen gedis-
cussieerd, er werd vooral ook
samenwerking gezocht. Toen een
hangplek voor jeugd werd weg-

Afgelopen woensdag speelde de
eerste schoolklas in de gemeente
Tynaarlo het spel “Democracity’
Dit spel leert basisschoolleer-
lingen van groepen 7 en 8 de 
basisprincipes van een democra-
tische samenleving en hoe een 
gemeenteraad werkt. Leerlingen
van groep 8 van de Vijverstee uit
Vries beten het spits af.

Denkbeeldige stad
Het spel wordt gespeeld in de
raadzaal op het gemeentehuis in
Vries. De kinderen worden in
groepjes ingedeeld, waarna ieder
groepje een politieke partij opricht
en een partijprogramma maakt.
Daarna gaan zij als volksvertegen-
woordigers van een denkbeeldige
stad democratisch beslissen welke
gebouwen er in de stad moeten
komen. Het budget is beperkt, er
moeten dus keuzes worden 
gemaakt. Langzaamaan krijgt de

Leerlingen OBS De Vijverstee
op de stoel van raadsleden 

gestemd, stelden de initiatiefne-
mers van een speeltuin voor om
in hun plan alsnog een hangplek
op te nemen. En na een leven-
dige discussie over de plaats van
een bibliotheek, werd uiteindelijk
met grote instemming besloten
deze precies midden tussen 
basisschool en middelbare school
neer te zetten.

ProDemos
Democracity is een spel van 
ProDemos – Huis voor democra-
tie en rechtstaat. Tynaarlo heeft
samen met Aa en Hunze, Assen
en Noordenveld twee spellen in
bruikleen gekregen, zodat zij dit
zelf met scholen kunnen spelen.
Scholen die het spel willen spelen
kunnen dit mailen naar
griffie@tynaarlo.nl, of telefonisch
contact opnemen via het alge-
mene nummer van de gemeente
(0592-266 662)

Agenda
17 oktober 15.00 uur – 17.00 uur
• Spreekuur wethouder Gopal, Symphonie, Hooiweg 18 Eelde
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zijn boek ‘Palmen op de Noord-
pool’ en haalde Nico goocheltrucs
uit met zijn kliko. Ook vond er 
beneden een Marktplein plaats
met lokale duurzame initiatieven
(bijvoorbeeld SteenBreek, Boer-
marke Zeijen, energiecoöperatie
Drentse Aa en Groei en Bloei
Zuidlaren), die inwoners inspi-
reerden zelf ook aan de slag te
gaan.
Op de eerste verdieping hield
Emily Jane Townley een lezing
over leven zonder afval, kon er
gebreid worden met plastic, hield
wethouder Oetra Gopal een 
vragenuur en vond er een brain-
stormsessie met inwoners over
duurzame initiatieven plaats.
Kortom: een inspirerende dag!
Ben je benieuwd naar een 
impressie of wilt u vooral de
avond nog eens opnieuw bele-
ven? Bekijk dan vooral de foto’s
eens die van de avond gemaakt
zijn op de facebookpagina van
de gemeente Tynaarlo.

Donderdag 10 oktober was de
Dag van de Duurzaamheid. De
gemeente Tynaarlo nodigde
deze dag basisschoolleerlingen
uit voor een theatervoorstelling
over dit thema en hield een 
Inspiratieavond Duurzaamheid
op het gemeentehuis. 

TRASH!
’s Ochtends vermaakten zich in
totaal 800 basisschoolleerlingen
in theater De Kimme in Zuidlaren
met theatervoorstelling TRASH!
Een voorstelling over (zwerf)afval
en wat voor toffe dingen je daar
wel niet allemaal mee kunt doen.
De Vuilnismannen leerden de
kinderen van alles over het schei-
den van afval en maakten samen
met de kinderen muziek. Ook
wethouder Henk Lammers deed
mee en bood alle basisscholen,
nadat hij ze eerder om afval te
scheiden al een pmd-container
had aangeboden, nu een pakket
aan om samen zwerfafval in de
buurt op te ruimen. 

Inspiratieavond 
Duurzaamheid
De Inspiratieavond Duurzaam-
heid die ’s avonds plaatsvond op
het gemeentehuis werd druk 
bezocht. Honderd bezoekers
werden in de hal ontvangen met
duurzame hapjes en vrolijke 
muziek. In de raadszaal vertelde
auteur Marc ter Horst alles over

Terugblik op inspirerende
Dag van de Duurzaamheid 

ook huizen aangemeld met 
de nieuwste innovaties, zoals 
woningen zonder nutsaansluitin-
gen, inzet van accu’s, waterstof
als warmtebron, etc.

Kom langs!
Nieuwsgierig naar duurzame 
huizen bij ons in de gemeente?
Neem dan een kijkje op
www.duurzamehuizenroute.nl
en meld u aan voor een bezoek
op 3 of 10 november.

Op zaterdag 2 en 9 november
wordt voor de zevende keer de
Duurzame Huizen Route gehou-
den. In heel Nederland delen
honderden huiseigenaren hun
duurzame verhaal met anderen.
Ook bij ons in de gemeente! 
Iedereen die geïnteresseerd is in
duurzaam wonen kan een 
bezoek brengen aan één van de
opengestelde woningen. 

Meer antwoorden dan vragen
Heeft u een vraag als: ‘Hoeveel
geluid maakt een warmtepomp
eigenlijk? Eerst je dak of toch
eerst je vloer isoleren?’ Tijdens de
Route krijgen bezoekers alle 
informatie, tips en trucs over het
verduurzamen van een huis van
de woningeigenaren zelf. 
Naast huizen met bekende maat-
regelen zoals een warmtepomp
en vloerisolatie, worden elk jaar

Duurzaam wonen? 
Laat u door de buren inspireren 

Wonen
Deze week staat in het teken van
het wonen in de gemeente 
Tynaarlo. Wat de gemeente 
bijvoorbeeld graag van u wil 
weten, is of u vindt dat er meer
woningen moeten komen voor
senioren of juist voor starters. En
moeten deze woningen dan 
gebouwd worden binnen de
grenzen van het dorp of juist als
uitbreidingswijk aan de rand van
het dorp?  

Vragenlijst 
Onlangs heeft u een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen
aan een leefbaarheidsonderzoek.
Er wordt onder meer gevraagd
naar uw waardering van het 
onderwijs, de openbare ruimte
en de winkelvoorzieningen. 
De vragenlijst vindt u op
www.typischtynaarlo.nl. Deze
kunt u nog tot maandag 21 
oktober invullen. Dit neemt 
ongeveer vijftien minuten van
uw tijd in beslag. 

Moeten we meer investeren in
woningen voor ouderen? Of
moeten er juist meer starters-
woningen komen? Deze week
gaat de gemeente met haar in-
woners in gesprek over het
thema wonen. Dit is een van de
thema’s die centraal staat bij het
maken van plannen voor de toe-
komst van Tynaarlo. Meepraten
kan via www.typischtynaarlo.nl. 

Omgevingsvisie
De gemeente is bezig met het
opstellen van een plan voor de
toekomst van onze woon- en
leefomgeving. Dit wordt een om-
gevingsvisie genoemd. Wat er in
de omgevingsvisie komt te staan,
wordt bepaald in samenspraak
met inwoners en betrokkenen.
Gedurende zes weken staat elke
week een ander thema centraal,
waarover de inwoners van de 
gemeente met elkaar in gesprek
gaan. De verschillende thema’s
zijn: duurzaamheid, wonen, eco-
nomie, mobiliteit, sociaal domein
en landschap. 

Praat mee over
wonen in Tynaarlo!


