
Agenda
Maandag 28 oktober 20:00 uur
Vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa 
Brinkhotel, Brink Oostzijde 6, Zuidlaren
De agenda en stukken staan op www.drentscheaa.nl

Zaterdag 2 en 9 november
Nationale Duurzame Huizenroute
Info en aanmelden: www.duurzamehuizenroute.nl

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 23 oktober 2019

dere afhankelijk van het weer.

Wat doet u met uw bladafval?
Bladafval mag in de groene con-
tainer, het aanbieden van deze
container is gratis. Daarnaast
staan op  zo’n 150 plekken in de
gemeente tot de week voor kerst
‘bladbakken’ (hekken), waar u
ook uw blad kwijt kunt. De ge-

De buitendienst van de gemeente
Tynaarlo zet zo’n 40 medewerkers
in om het blad in de openbare
ruimte op te ruimen. Met behulp
van bladblazers, veegwagens,
tractoren en vrachtwagens gaan
de medewerkers de bladeren te
lijf. Het streven is om de openbare
ruimte voor de kerstdagen bladvrij
te maken. Of dit lukt is onder an-

Gemeente ruimt blad in
openbare ruimte op

meente leegt de bakken regel-
matig. In de week voor kerst
ruimt de gemeente de bladbak-
ken op. Waar de bakken staan
kunt vinden op www.tynaarlo.nl.
Er mag alleen blad in de bakken
en niet allerlei ander tuinafval zo-
als takken enz. Dit tuinafval kan
in de groene container of u kunt
dit brengen bij de milieustraat.

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

Uit de Raad
Er staan de komende weken
twee raadsvergaderingen ge-
pland, de stukken voor 29 ok-
tober staan inmiddels op
raad.tynaarlo.nl en ook voor 5
november zijn de stukken al
gedeeltelijk op deze site te vin-
den.

Dinsdag 29 oktober, 20.00 uur
Tijdens de raadsvergadering
van 29 oktober bespreekt raad
de centrumontwikkeling Zuid-
laren. Op 5 februari stemde de
raad in met een participatie-
proces voor de ontwikkeling
van een concreet plan voor de
centrumontwikkeling. Inmid-
dels heeft het college van bur-
gemeester en wethouders op
basis van de opbrengst van dit
proces een ontwikkelrichting
gekozen. De raad bespreekt
deze ontwikkelrichting in zijn
vergadering. Wanneer de raad
hierover een besluit neemt, is
nog niet bekend. In dezelfde
raadsvergadering wordt wel
een besluit genomen over het
fietspaden-, wegen- en knel-

puntenplan (FWK-plan) dat al
eerder in de raad is besproken. 

Dinsdag 5 november, 13.00 uur
Op dinsdag 5 november vindt
de jaarlijkse begrotingsverga-
dering van de raad plaats. In
juli heeft de raad via de Per-
spectievennota al op hoofdlij-
nen aangegeven hoe het be-
leid van de gemeente er voor
2020 uit moet zien en waaraan
het beschikbaar geld mag wor-
den besteed. Op 9 oktober 
presenteerde het college op 
basis hiervan een begroting
voor 2020 en de drie daarop
volgende jaren. In de begro-
tingsvergadering bespreekt de
raad of de begroting past 
binnen de kaders die in de 
Perspectievennota zijn afge-
sproken. Uiteindelijk moet de
gemeente uiterlijk 14 novem-
ber een vastgestelde begroting
inleveren bij de provincie. In 
tegenstelling tot andere raads-
vergaderingen, begint de be-
grotingsvergadering om 13.00u
’s middags.

Vooruitblik raadsvergaderingen

over de inwoners van de ge-
meente met elkaar in gesprek
gaan. De verschillende thema’s
zijn: duurzaamheid, wonen,
economie, mobiliteit, samen
leven en landschap.

Deze week draait het dus om
de economische toekomst van
Tynaarlo. Wat de gemeente
bijvoorbeeld graag van u wil
weten, is hoe u aankijkt tegen
toerisme. Een stijging in het
aantal toeristen kan de eco-
nomie namelijk een flinke
boost geven, maar tegelijker-
tijd kan dit wel ten koste gaan
van de rust en ruimte in het
dorp. Waar moeten we vol-
gens u voor gaan: toerisme of
ruimte en rust? Of gaan deze
prima samen? Kijk voor deze
en andere stellingen op
www.typischtynaarlo.nl. 

Gaan we volop inzetten op
toerisme? Of bewaren we lie-
ver de rust en ruimte in het
dorp? Deze week gaat de ge-
meente met haar inwoners in
gesprek over het thema eco-
nomie. Dit is een van de the-
ma’s die centraal staat bij het
maken van plannen voor de
toekomst van Tynaarlo.
Meepraten kan via
www.typischtynaarlo.nl. 

De gemeente is bezig met het
opstellen van een plan voor
de toekomst van onze woon-
en leefomgeving. Dit wordt
een omgevingsvisie 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, waar-

Praat mee over de economische
toekomst van Tynaarlo! 

een programma dat, mede door
financiële steun van de ge-
meente, de leerlingen van groep
1 en 2 van het basisonderwijs
kennis leert maken met een erf-
goedlocatie in de buurt. Zo doen
leerlingen ervaringen op met hun
eigen culturele en historische
leefomgeving en ontdekken ze
dat deze molen drager is van ver-
halen uit een lang verleden.

Tijdens het programma ‘De Mo-
lenmuis’ leren de leerlingen veel
over molens in het algemeen,
over het malen van graan en het
bakken van brood. Ruim 120 ba-
sisschoolleerlingen van het Oele-
bred, De Tol en de Zuidwester
zijn afgelopen maand op bezoek
geweest en bekeken de wieken
van de Wachter van heel dichtbij.
In het voorjaar doen nog meer
scholen mee aan het Cultuur-
menu.

Museum De Wachter in Zuidlaren
staat net als het Klompenmu-
seum in Eelde op het Cultuur-
menu van de basisscholen. Dit is

Museum de Wachter ook op het
Cultuurmenu van basisscholen

ter, de karakteristieke dorpsran-
den en de mooie zand- en wan-
delpaden werden daarbij veel-
vuldig genoemd. Daarnaast
willen deelnemers graag een
woonwijk met woningen en
openbare ruimte die geschikt zijn
voor alle leeftijden. 

De ideeën die tot nu toe zijn op-
gehaald worden door LAOS
Landschapsarchitecten verwerkt
in een landschappelijk casco. Dit is
een grof raamwerk voor de
dorpsuitbreiding. Tijdens de vol-
gende ontwerpsessies, op 7 no-
vember en 12 december, wordt
dit casco verder uitgewerkt tot
een stedenbouwkundig plan.
Aanmelden voor de volgende
ontwerpsessies kan via vries-
zuid@tynaarlo.nl

Het schetsen aan de nieuwe
woonwijk in Vries Zuid is in volle
gang. Zo’n 40 deelnemers kwa-
men donderdagavond 17 okto-
ber naar het gemeentehuis om
mee te doen aan de tweede ont-
werpsessie. Op een aantal grote
kaarten werd al tekenend nage-
dacht over thema’s als landschap
en waterberging. En over verkeer
en de ontsluiting van de nieuwe
wijk.

De tweede bijeenkomst begon
met een terugkoppeling van de
eerste bewonersavond op 23 sep-
tember. Aan de hand van vra-
genlijsten konden omwonenden
en belangstellenden aangeven
welke sterke eigenschappen ze
graag terug willen zien in de
nieuwe wijk. Het groene karak-

Vries Zuid:
groene wijk voor alle leeftijden

en de grafrechten al dan niet te
verlengen.  Daar waar grafrech-
ten verlengd moesten worden,
hebben de rechthebbenden een
brief met een aanbod tot verlen-
ging gekregen.

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer in-
formatie neem dan contact op
met de gemeente Tynaarlo. Dit
kan telefonisch op werkdagen
van 8.30 – 12.00 uur via 0592- 26
66 62. Of stuur een e-mail naar
info@tynaarlo.nl

het graf.  De bordjes worden in
de 1e helft van november ge-
plaatst bij de graven. Tevens
hangt een overzicht van de gra-
ven waar het om gaat op het pu-
blicatiebord bij de hoofdingang
van de begraafplaats.
Graven worden nog niet geruimd 
De gemeente verwijdert de mo-
numenten, maar ruimt de gra-
ven nog niet. 

Niet over één nacht ijs
Nabestaanden en rechthebben-
den hebben ruim de mogelijk-
heid gehad om zich te melden

In het voorjaar van 2020 verwij-
dert de gemeente grafmonu-
menten van graven waarvan de
rechthebbenden afstand hebben
gedaan. Grafmonumenten wor-
den verwijderd op volgende be-
graafplaatsen: de Eswal in Vries,
de Walakker in Zuidlaren, de Dui-
nen in Eelde en Kerkhoflaan in
Eelde.

Te verwijderen monumenten
hebben een bordje
Grafmonumenten die in het
voorjaar worden verwijderd zijn
te herkennen aan een bordje bij

Gemeente verwijdert grafmonumenten

cursussen en clinics. Van theater
tot brakdance, van kleuterdans
tot golf: er is voor ieder wat wils.
Let op: vol = vol!

Vragen?
Heeft u vragen over sport- en cul-
tuurpret, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met Buurt-
sportcoach Nynke Niessink via
0592 - 266 662.
U kunt ook een email sturen naar
sportpret@tynaarlo.nl.

en Cultuurpret van de gemeente
Tynaarlo. 

Programma
Op www.tynaarlo.nl/sportpret
staat het volledig aanbod van 

Van 28 oktober t/m 20 december
organiseren lokale sportvereni-
gingen en cultuuraanbieders ver-
schillende kennismakingslessen
voor jong en oud. Dit is onder-
deel van het programma Sport-

Kennismakingslessen sport en cultuur

Nacht van de Nacht
Doet u ook het licht uit tijdens
de Nacht van de Nacht aan-
staande zaterdag? Of wilt u
meedoen aan een van de vele
activiteiten die deze nacht wor-
den georganiseerd?
Kijk voor meer informatie en
alle activiteiten op
www.nachtvandenacht.nl.


