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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

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 11 novem-
ber van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan
het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak ma-
ken kan tot en met donderdag 7 november 12.00 uur via een mede-
werker van team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

de aanleg van een gescheiden 
rioolstelsel en het vervangen van
openbare verlichting en de nuts-
voorzieningen. Op deze manier
hoeft de weg maar één keer te
worden opgebroken.  

Busroute
Het OV-bureau Groningen
Drenthe en Qbuzz hebben de
wens uitgesproken om de bus-
route Yde De Punt - Groningen te
verbeteren. Ook de gemeente 
Tynaarlo kan zich in dit plan 
vinden. Het idee is om de bus 
vaker te laten rijden en de reistijd
te verkorten. Dit heeft zich ver-
taald in een aangepaste bus-
route. Dat betekent dat de bus
niet meer via de Beethovenweg,
Verdiweg, Vermeerweg en 
Hortensiaweg rijdt, maar in plaats
daarvan op drie locaties aan de
Hoofdweg zal stoppen. 

Informeren en in gesprek
Belangstellenden zijn van harte
welkom om samen met de 
gemeente, het OV-bureau en
Qbuzz de plannen te bekijken 
tijdens de inloopavond. Mede-
werkers van de gemeente geven
informatie over de plannen voor
de Hoofdweg en beantwoorden
vragen hierover. Het is tijdens
deze avond ook mogelijk om 
vragen over de voorgenomen
aanpassing in de busroute te stel-
len aan medewerkers van Qbuzz
en het OV-bureau. 

In het voorjaar van 2020 start de
gemeente Tynaarlo met de her-
inrichting van de Hoofdweg tus-
sen het centrum van Eelde tot
aan de rotonde in Paterswolde.
Op donderdag 7 november is
van 20.00 uur tot 22.00 uur
een inloopavond over dit onder-
werp bij de Herberg van Hilb-
rantsz (Hoofdweg 90 Eelde). 
Belangstellenden kunnen bin-
nenlopen op een moment dat
het hen schikt.

Verbetering van de 
Hoofdweg
Ruim anderhalf jaar geleden is
door de gemeente tijdens een
bewonersavond de huidige situ-
atie met omwonenden bespro-
ken en zijn diverse ideeën en
wensen kenbaar gemaakt. Daar
is onder andere besproken dat
de Hoofdweg een 50km weg
blijft, dat er voldoende ruimte
voor fietsers moet overblijven en
dat er ruimte moet zijn voor bus-
haltes vanwege de verwachte
wijziging van de busroute. Op 
basis van de uitkomsten van deze
bewonersavond en overleg met
onder meer de ondernemers,
nutsbedrijven en het OV-bureau,
is een ontwerp tot stand geko-
men.

Combinatie van 
werkzaamheden
De gemeente combineert de her-
inrichting van de Hoofdweg met

Inloopavond werkzaamheden
Hoofdweg Eelde

Martiniplaza is 5 en 6 november de plek waar je als ondernemer moet
zijn. Dan vinden namelijk van 12.00 tot 22.00 uur de Promotiedagen
plaats, de beurs voor ondernemend Noord-Nederland. Ook de 
gemeente Tynaarlo is weer van de partij.

In de stand van Tynaarlo is informatie te vinden over de woonwerk-
en bedrijfskavels op Businesspark Ter Borch. Ook is er informatie te
krijgen over het bedrijfsverzamelgebouw RLS1957 in Eelde. Dit 
gebouw werd onlangs volledig gerenoveerd en is een plek waar
start-ups en groeiende ondernemers de kans krijgen om een 
bedrijfsruimte te huren. Een medewerker economische zaken is de 
gehele dag aanwezig om vragen te beantwoorden van ondernemers.

Ga in gesprek met het college van B&W
Het college van Burgemeester en wethouders is op woensdag 6 
november vanaf 14.00 – 16.00 uur aanwezig op de Promotiedagen.
Iets te bespreken? Dit is uw kans!

Promotiedagen
De Promotiedagen is dé beurs voor alle zakelijke branches met 25.000
bezoekers en zo'n 600 deelnemende bedrijven. Groot en klein, jong
en oud, start-ups en gevestigde orde. Op het programma staat een
doorlopende stroom van workshops, presentaties, colleges, pitches,
netwerkborrels, meet and greets, matchmakingsessies en debatten.

Gratis toegangskaart
Wilt u de beurs bezoeken? Ga dan naar www.promotiedagen.nl en
vraag een toegangskaart aan. U ontvangt de kaart vervolgens per
mail.

Bezoek de Tynaarlo-stand op de
Promotiedagen in Martiniplaza 
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Agenda

Dinsdag 5 november 13.00 uur
• Raadsvergadering, Kornoeljeplein 1 Vries

De agenda en stukken staan op raad.tynaarlo.nl

goed is gegaan, wordt er ook 
besproken wat achteraf wellicht 
beter was geweest. De bewoners
die hun huis openstellen weten
als geen ander dat er veel bij
komt kijken om tot een goed plan
van aanpak te komen. Voor men-
sen die nog aan het begin staan is
dit waardevolle informatie. 

Het bezoeken van een woning
werkt aanstekelijk, blijkt uit het
jaarlijkse onderzoek van de Duur-
zame Huizen Route. Zo’n 86 pro-
cent van de bezoekers wil de 
opgedane kennis toepassen in
hun eigen woning.

Meer dan 400 huiseigenaren in
heel Nederland stellen hun wo-
ning open voor een bezoek op
zaterdag 2 en 9 november tijdens
de Duurzame Huizen Route. In
de gemeente Tynaarlo zijn drie
woningen te bezichtigen, in
Eelde, Paterswolde en Winde.
Ook kunnen belangstellenden op
2 november van 10.00-12.30 uur
een kijkje nemen in de dorpskerk
in Eelde. Inschrijven voor een 
bezoek is een vereiste en kan via
www.duurzamehuizenroute.nl/
gemeente/tynaarlo.

Naast de informatie over wat

Laat je inspireren: 
bezoek een duurzaam huis 

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, samen leven
en landschap. 
Deze week staat dus in het 
teken van mobiliteit in de 
gemeente Tynaarlo. Wat de 
gemeente bijvoorbeeld graag
van u wil weten, is aan welk 
vervoersmiddel prioriteit zou
moeten worden gegeven: de
fiets, het openbaar vervoer of de
auto? Praat mee over dit thema
op www.typischtynaarlo.nl. 

Moeten we meer gaan fietsen?
Willen we reizen met het OV 
stimuleren? Of is het juist be-
langrijk om het gebruik van de
auto te faciliteren door bijvoor-
beeld te investeren in voldoende
parkeerplaatsen en autowegen?
Deze week gaat de gemeente
met haar inwoners in gesprek
over het thema mobiliteit. Dit is
een van de thema’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 om-
gevingsvisie genoemd. Wat er in

Praat mee over mobiliteit in de
gemeente Tynaarlo 

Inloopspreekuur wethouder Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebiedswethouder voor Eelde-Paterswolde. Zij
houdt op donderdag 7 november van 15.00 uur tot 17.00 uur in-
loopspreekuur in Eelde-Paterswolde in Woonzorgcentrum Sympho-
nie 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 donderdag 12 december plaats.

concreet na over de verschillende
soorten kavels en woningtypes
die er moeten komen. Uiteraard
is iedereen welkom, maar we roe-
pen in het bijzonder geïnteres-
seerde starters op om te komen.
En inwoners die interesse heb-
ben in een seniorenwoning of
andere woonvormen. Dit is het
moment om mee te praten.”

Aanmelden is noodzakelijk
Om mee te kunnen doen aan de
schetssessie is vooraf aanmelden
noodzakelijk. Aanmelden kan tot
uiterlijk 3 november 2019 via
vrieszuid@tynaarlo.nl. 

Ook wordt al nagedacht over de
uitstraling van de wijk, welke 
materialen moeten worden ge-
bruikt en hoe de overgangen
naar het omliggende landschap
eruit moeten komen te zien. 

Meepraten over woningtypes
Tijdens de derde ontwerpsessie
is er speciale aandacht voor star-
ters. “We krijgen regelmatig 
signalen dat in Vries behoefte 
bestaat aan starterswoningen,
toch hebben we ze nog te weinig
aan tafel gezien”, zegt project-
leider Nicole Nijboer. “Tijdens de
derde ontwerpsessie denken we

Het ontwerpproces voor Vries
Zuid is in volle gang. Op donder-
dagavond 7 november vindt 
alweer de derde schetssessie
plaats. Deelnemers zijn vanaf
19.15 uur welkom op het 
gemeentehuis in Vries.

Tijdens de eerste twee sessies
hebben deelnemers gewerkt aan
grove contouren van de dorps-
uitbreiding. Tijdens de derde 
sessie wordt dit verder uitge-
werkt. Al schetsend wordt 
gesproken over wat voor soort
kavels er moeten komen en
welke woontypes daarop passen.

Speciale aandacht voor starters tijdens
derde ontwerpsessie Vries Zuid 

den ingevuld. Stuur een plattegrond mee en 
vergeet niet het formulier te ondertekenen. Mail
het ingevulde formulier naar info@tynaarlo.nl of
stuur het op naar de gemeente Tynaarlo, Postbus
5, 9480 AA Vries.
Politie, brandweer en de gemeente zien toe op de
naleving van de regelgeving. Vreugdevuren,
waarvoor geen ontheffing is verleend worden
opgeruimd. De kosten daarvan en de eventueel
aangebrachte schade, brengt de gemeente bij de
overtreders in rekening. Ook wordt een proces-
verbaal opgemaakt.

Wie rond de jaarwisseling wil carbidschieten of
een vreugdevuur wil stoken moet een ontheffing
aanvragen. Aanvragen moeten zo spoedig mo-
gelijk, in ieder geval vóór 1 zondag december
2019, zijn ingediend bij de gemeente. Dit kost
niets. Te laat ingediende of niet volledig ingevulde
aanvragen worden niet in behandeling geno-
men. 

De formulieren staan op www.tynaarlo.nl (Ver-
gunningen >  Carbidschieten en Vreugdevuren).
De formulieren moeten duidelijk en volledig wor-

Vreugdevuren en carbidschieten 
Ontheffing voor vreugdevuren en carbidschieten


