
Agenda
7 november 15.00 uur – 17.00 uur
• Spreekuur wethouder Gopal, Symphonie, Hooiweg 18 Eelde

Zaterdag 9 november
• Nationale Duurzame Huizenroute (ook in Tynaarlo)

Meer info en aanmelden: www.nationaleduurzamehuizenroute.nl

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 6 november 2019

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

Dinsdag 29 oktober
De raadsvergadering van 29 
oktober stond vooral in het 
teken van de centrumontwik-
keling in Zuidlaren. Daarnaast
werd er onder andere gespro-
ken over het verbeteren van
fietspaden en wegen en het 
tegengaan van geweld tegen
vrouwen en meisjes. De volle-
dige vergadering is terug te 
kijken op raad.tynaarlo.nl.

Zuidlaren 
De centrumontwikkeling in
Zuidlaren is al vaak voorbijge-
komen op deze gemeente-
pagina. 29 oktober stond het
onderwerp op de agenda voor
de raad. De bespreking begon
met een drietal insprekers. 
Vervolgens lieten de verschil-
lende fracties weten wat zij 
vinden van de plannen die eer-
der door het college zijn 
gepresenteerd en gingen zij

met het college in debat. Aan
het einde van de avond werd
de conclusie getrokken dat de
bespreking nog niet klaar was
en werd afgesproken deze op
19 november te vervolgen.

FWK-plan
Met het fietspaden-, wegen-
en knelpuntenplan (FWK-plan)
heeft het college een overzicht
gemaakt van alle plaatsen in
de gemeente waar iets moet
gebeuren aan de infrastruc-
tuur. Na een eerdere bespre-
king in de raad lag dit plan nu
ter besluitvorming voor. De
raad stemde unaniem in, waar-
bij nog wel een extra opdracht
werd meegegeven aan de 
wethouder. Vóór juli volgend
jaar moet van alle punten op
de lijst duidelijk zijn hoe drin-
gend zij zijn en welke kosten zij
met zich meebrengen.

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 

Raadsleden hebben verschil-
lende mogelijkheden om het
college te controleren of om
zelf onderwerpen te agende-
ren. Een van die mogelijkhe-
den is het indienen van een
motie, oftewel een oproep om
iets te doen of te laten. 
Wanneer een raadslid een mo-
tie indient over een onderwerp
dat niet op de agenda staat,
wordt dit een ‘motie vreemd
(aan de agenda)’ genoemd. 

Voor de raadsvergadering van
29 oktober waren drie moties
vreemd ingediend, waarvan

twee in verband met de tijd
werden doorgeschoven naar
19 november (‘Geen sticker?
Geen reclame!’  en ‘Gemeente
Tynaarlo is trots op de boer!’).
De derde motie werd wel in
stemming gebracht. De volle-
dige raad stemde in met deze
motie die het college opriep
om dit jaar mee te doen aan de
campagne Orange the World.
Bij deze campagne worden
over de hele wereld gebouwen
oranje verlicht om aandacht te
vragen voor de bestrijding van
geweld tegen vrouwen en
meisjes.

Motie vreemd aan de agenda

inwoners op vragen en stellingen
reageren. Ook de vorige 
thema’s blijven voorlopig online

Gaan we voor gezamenlijke ener-
gieoplossingen? Moeten we
meer gaan investeren in starters-
woningen of seniorenwoningen?
En willen we toerisme stimuleren
of bewaren we de rust en ruimte
in ons dorp? Deze vragen stelde
de gemeente de afgelopen we-
ken aan haar inwoners op
www.typischtynaarlo.nl. 
Op deze site kunnen inwoners
meepraten over de toekomst van
hun omgeving. 

De 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. 

Reageren op actuele thema’s
Tijdens de themaweken staat er
iedere week een ander thema
centraal dat te maken heeft met
de toekomst(plannen) van Ty-
naarlo. Duurzaamheid, wonen,
economie en mobiliteit zijn de
afgelopen weken aan bod geko-
men. Volgende week en de week
er op staan ‘samen leven’ en
‘landschap’ centraal. Via
www.typischtynaarlo.nl kunnen

Praat mee over de toekomst
van Tynaarlo 

staan, zodat bezoekers van de
website daarover nog hun 
mening kunnen geven.

van de manier waarop je stookt.
Daarnaast kunnen buren last
hebben van de houtrook.

Toch een vuurtje stoken? 
Doe het dan verantwoord
Stook alleen droog hout, stook
geen papier en karton en gebruik
nooit geverfd of geïmpregneerd
hout. Stook ook niet bij windstil
of mistig weer, de rook blijft dan
hangen en kan veel luchtvervui-
ling veroorzaken. Kijk voor meer
tips om goed te stoken op
www.tynaarlo.nl

De meeste mensen vinden hout
stoken in de open haard of hout-
kachel gezellig, lekker warm en
leuk om te doen.

Toch is een houtvuurtje niet al-
leen maar gezellig en knus. De
rook kan schadelijk zijn voor het
milieu, maar ook voor de ge-
zondheid. Vrijgekomen fijnstof
kan bijvoorbeeld voor ademha-
lingsproblemen zorgen bij men-
sen, die last hebben van hun
luchtwegen. Hoeveel schadelijke
stoffen er vrijkomen, hangt af

Verantwoord hout stoken

Kijk ook eens op:
WWW.TYNAARLO.NL

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

• losse lampjes moeten goed
zichtbaar zijn. Er mag niets
overheen hangen;

• extra lampen zijn niet toege-
staan. Gebruik dus bijvoorbeeld
niet meer dan één koplamp.

Reflectoren
Een fiets hoort ook goede reflec-
toren te hebben: een rode re-
flector aan de achterkant, gele
reflectoren in de trappers en
witte of gele reflectoren op de
wielen. Extra reflectoren, bij-
voorbeeld aan jas of tas, maken
de fietser nog zichtbaarder. 

Meer weten? Kijk op 
www.veiligbereikbaardrenthe.nl

De dagen worden korter. Tijd om
even stil te staan bij fietsverlich-
ting. Een goede fietsverlichting
zorgt ervoor dat je zelf beter ziet
én dat je gezien wordt. Belang-
rijk!  

De belangrijkste fietsverlich-
tingsregels op een rij: 
• fietslampen mogen andere

weggebruikers niet verblinden;
• de lampen moeten recht voor-

uit en recht achteruit schijnen,
ze mogen niet knipperen en
losse lampjes mogen niet te
veel bewegen;

• losse lampjes mogen alleen aan
het bovenlichaam gedragen
worden. Bijvoorbeeld aan uw
kleding of tas;

Val op! Fiets verlicht!

sportverslaggever, ondernemer
én inwoner van de gemeente, 
bevraagt wethouders René
Kraaijenbrink (economische 
zaken) en Pepijn Vemer (bedrij-
vencontacten) over het onderne-
mersklimaat in de gemeente 
Tynaarlo. Wat gaat goed, wat
kan beter en hoe kunnen ge-
meente en ondernemers elkaar
versterken?

Jan van Halst: 
Altijd maar knokken 
Ook Jan van Halst komt deze
avond uitgebreid aan het woord.
In zijn presentatie ‘Altijd maar

Ondernemers zijn belangrijk voor
de lokale economie. B&W willen
daarom het ondernemersklimaat
in Tynaarlo verder versterken. 
De gemeente organiseert het 
komende jaar een serie onderne-
mersbijeenkomsten. De eerste bij-
eenkomst vindt plaats op maan-
dagavond 18 november. Vanaf
19.00 uur zijn ondernemers wel-
kom in De Melkfabriek in Bunne.

Vraaggesprek met 
Herbert Dijkstra
De avond begint met een inter-
actief gesprek over goed onder-
nemerschap. Herbert Dijkstra,

18 november | De Melkfabriek | Bunne

Ondernemersbijeenkomst met
Jan van Hals en Herbert Dijkstra

knokken’ deelt de oud-prof-
voetballer zijn ervaringen uit het
topvoetbal en bedrijfsleven. Hij
staat stil bij thema’s als leider-
schap, teamontwikkeling, com-
municatie en talentherkenning.
Een aanrader voor iedere onder-
nemer. De avond wordt afgeslo-
ten met een netwerkborrel en
bitterballen.

Aanmelden
In verband met een beperkt aan-
tal plaatsen is aanmelden vooraf
noodzakelijk. Dat kant tot uiter-
lijk 11 november via onderne-
men@tynaarlo.nl


