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te ontbijten, al is dat bij Rikke
niet echt nodig. “Ik eet bijna altijd
gezond. En ik ontbijt iedere och-
tend. Al eet ik dan niet zoveel als
vandaag.” 

Vragen aan de loco-burgemeester
Tijdens het ontbijt is er alle ruimte
om vragen te stellen aan loco-
burgemeester Vemer. “Hoe is het
om burgemeester te zijn en wat
gebeurt er met onze oude basis-
school die nu leeg staat?” Daarna
is het aan de scholieren om aan te
geven wat ze zouden doen als zij
het voor het zeggen hadden in
de gemeente. De vingers gaan
massaal omhoog. “Een skate-
park, meer prullenbakken en een
insectenpark naast de Hema.”
Het zijn maar een paar ideeën
die worden geopperd. Vemer is

Bruin brood, gezond beleg, een
glaasje melk en als afsluiter een
fris bakje yoghurt met muesli. De
leerlingen van groep 7 van OBS
De Veenvlinder uit Eelde-Paters-
wolde namen het er vrijdag 
8 november goed van tijdens het
burgemeestersontbijt in het ge-
meentehuis in Vries.

Gezond ontbijten
“Hé, wat is dat nou weer?”, roe-
pen een paar kinderen als ze
plaats nemen aan de gedekte
tafels. Op tafel staat een schotel-
tje met kleine groene takjes. Het
blijkt tuinkers te zijn. “Ik heb het
net gehad op een broodje kaas”,
zegt Rikke even later. “Best lek-
ker eigenlijk.” Het Nationaal
Schoolontbijt is bedoeld om kin-
deren te stimuleren om gezond

Ontbijten met loco-burgemeester Vemer
tijdens het nationaal schoolontbijt

onder de indruk. “Jullie zijn heel
erg betrokken en hebben veel
goede ideeën. In Tynaarlo heb-
ben we een jongerenraad, daar
kunnen we kinderen als jullie
goed gebruiken.”

Het vergeten kind
Ieder jaar is er tijdens burge-
meestersontbijt aandacht voor
een goed doel. De leerlingen-
raad was speciaal voor de gele-
genheid meegekomen om een
cheque van € 200 in ontvangst te
nemen voor Stichting het verge-
ten kind. Aansluitend nam Ve-
mer de kinderen mee voor een
rondleiding door het gemeente-
huis. Zo konden ze met eigen
ogen een kijkje nemen in de
raadszaal én de kamer van de
burgemeester. 
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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

In de vergadering van 5 no-
vember werden de Najaarsbrief
2019 en Begroting 2020 be-
handeld. De vergadering is te-
rug te kijken op raad.tynaarlo.nl
Hier vindt u ook de bij de
agenda behorende documen-
ten, zoals ingediende moties. 

Najaarsbrief 2019 en
Begroting 2020
In de najaarsbrief rapporteert
het college van Burgemeester
en Wethouders aan de ge-
meenteraad over de voortgang
van de activiteiten, doelen en
ontwikkelingen uit de begro-
ting 2019 en over de nodige 
financiële bijstellingen van de
begroting. In de begroting
2020 staat welke plannen er
voor het komend jaar zijn, wat
die plannen kosten en welke
inkomsten er zijn. In 2020 komt
er iets meer dan 80 miljoen
euro binnen. De verwachtte
uitgaven in 2020 zijn echter ho-
ger. Er wordt een tekort ver-
wacht van t 401.000. De stij-
gende kosten voor zorg en
sociale ondersteuning zijn een

belangrijke oorzaak van het
ontstaan van het tekort. Dit te-
kort wordt opgevangen binnen
de reserve die de gemeente
heeft. De gemeentelijke lasten
voor inwoners stijgen met 2%.

In de vergadering zijn drie mo-
ties ingediend. Een motie is een
verzoek aan het college en
wordt ingediend door één of
meer raadsleden. De motie
wordt tijdens de raadsvergade-
ring besproken en vervolgens
wordt hierover gestemd. Een
motie wordt aangenomen als
een meerderheid van de ge-
meenteraad voor de motie
stemt. De ingediende moties
over ondersteuning aan de
jeugdsoos Donderen en subsi-
die voor De Aanloop in Zuidla-
ren werden aangenomen. De
motie over natuurinclusieve
landbouw werd verworpen. Na
een vergadering van 5,5 uur
werd de begroting 2020 met
19 stemmen voor en 4 stem-
men tegen aangenomen, de
najaarsbrief werd door de ge-
hele raad aangenomen. 

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 5 november

In deze vergadering staat de
tweede termijn van het agen-
daonderwerp Centrumontwik-
keling Zuidlaren op de agenda.
In de vergadering van 29 okto-
ber heeft de raad in een eerste
termijn gesproken over dit
voorstel. Er was te weinig tijd
om het onderwerp af te ron-
den en daarom wordt hierover
op 19 november verder ge-
sproken. 

Verder staat o.a. op de agenda:
De motie: Geen sticker? Geen
reclame, de motie: ‘Gemeente
Tynaarlo is trots op de boer!’,
een brief van het college over

de beantwoording van vragen
over ondersteuning en coördi-
natie VN-panel en een brief
over de beantwoording van
vragen over De Stiep in Zuidla-
ren. 

De raadsvergadering is tijdens
de vergadering live te volgen
op: http://raad.tynaarlo.nl
En daarna daar ook terug te
kijken. U kunt natuurlijk ook,
als publiek, aanwezig zijn bij
de vergadering.  Wilt u zelf iets
zeggen in de vergadering?
Neem dan contact op met de
griffie via griffie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik raad 19 november

vier verschillende invullingen die
na afloop aan elkaar werden toe-
gelicht. Alle ideeën worden de
komende weken verwerkt door
LAOS Landschapsarchitecten. De
vierde en laatste ontwerpsessie
vindt plaats op donderdag 12 de-
cember. Daarna wordt alle input
verwerkt in een stedenbouw-
kundig plan voor de komende
dorpsuitbreiding. 

Het was knippen en puzzelen ge-
blazen tijdens de derde ont-
werpsessie van Vries Zuid. In vier
groepen werd op grote kaarten
van het plangebied flink heen en
weer geschoven met kavels en
straatprofielen. Waar komen vrij-
staande woningen en waar twee-
onder-een-kap? Hoe lopen de
wegen door de wijk en waar
wordt geparkeerd? Dat leidde tot

Puzzelen met kavels tijdens derde
ontwerpsessie Vries Zuid

dergrondse kabels. Ook voor het
verhelpen van deze storingen
staat contractueel tien werkda-
gen.

Het kan voorkomen dat een mel-
ding eerst bij Dynnig binnenkomt
en dat zij de melding alsnog
doorzetten naar Enexis. Het ver-
helpen van de storing kan dan
oplopen tot maximaal twintig da-
gen.

Als het toch langer duurt
Daarnaast kan het door omstan-
digheden gebeuren dat het op-
lossen van een storing langer
duurt. Denk hierbij aan een be-
vroren ondergrond, werkzaam-
heden van anderen of een hele
complexe kabelbreuk waarvoor
een meetwagen nodig is. Wat de
oorzaak ook is, het streven is al-
tijd om de problemen zo snel mo-
gelijk op te lossen.

branden of een hele straat don-
ker is, is er waarschijnlijk sprake
van een kabelbreuk. Dan wordt
de melding doorgezet naar En-
exis, zij zijn eigenaar van de on-

Brandt de straatverlichting niet?
Meld dit snel en gemakkelijk via
https://storing.moononline.nl/ge
meentetynaarlo. Elke lantaarn-
paal heeft een eigen nummer.
Het is handig als u deze meteen
bij de melding doorgeeft. 

Melding gedaan, en dan?
De gemeente Tynaarlo heeft sa-
men met de Drentse en Gro-
ningse gemeenten een gezamen-
lijke aannemer die de storingen
verwerkt. Alle meldingen worden
door de aannemer doorgezet
naar Dynniq. Dat is de partij die de
storing verhelpt. Daar hebben zij
tien werkdagen de tijd voor, dat is
contractueel vastgesteld.

Bovengronds/ondergronds
Niet alle storingen zijn boven-
gronds. Ook ondergronds kun-
nen storingen voorkomen in ka-
bels. Als er meerdere masten niet

Storingen straatverlichting

Miriam van Dijk uit Paterswolde
opende haar deuren tijdens de
Nationale Duurzame Huizen-
route

waarover de inwoners van de ge-
meente 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 te-
ken van het thema ‘samen leven’.
Waar wij in de gemeente Ty-
naarlo graag naar toe willen, is
een gezonde en zorgzame sa-
menleving waarin iedereen kan
meedoen. De gemeente zou hier
een bijdrage aan kunnen leveren
door de openbare ruimte zo in te
richten, dat deze uitnodigt tot
het ontmoeten van anderen. Een
andere mogelijkheid is om te in-
vesteren in voorzieningen waar
deze ontmoetingen georgani-
seerd kunnen plaatsvinden, zo-
als een buurthuis. Waar gaat uw
voorkeur naar uit? Praat mee op
www.typischtynaarlo.nl. 

Hoe maken we het voor ouderen
zo aantrekkelijk mogelijk om lan-
ger zelfstandig te blijven wonen?
En hoe zorgen we ervoor dat
jongvolwassenen niet wegtrek-
ken uit onze dorpen? Deze week
gaat de gemeente met haar in-
woners in gesprek over het thema
‘samen leven’. 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. 

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,

Praat mee over samen leven in
de gemeente Tynaarlo

huis heeft gemaakt. Het huis is op
zo’n manier gepositioneerd dat er
optimaal gebruikt wordt gemaakt
van de warmte van de zon. Dat, in
combinatie met de hoge mate van
isolatie en het verwarmen met in-
frarood panelen, maakt dat het
huis op een natuurlijk manier
wordt verwarmd en de energie-
kosten laag zijn. Ook deelde zij de
ervaringen die zij heeft opgedaan
met houtskeletbouw tijdens de
bouw en wat dit haar nu oplevert. 

Naast deze woning waren er nog
drie andere woningen te bezich-
tigen in de gemeente Tynaarlo
en was de dorpskerk in Eelde
open voor bezoekers. 

Ruim vijfhonderd huiseigenaren
in Nederland stelden op zater-
dag 2 en 9 november hun wo-
ning open tijdens de Duurzame
Huizenroute. Meer dan 5.000
mensen namen een kijkje bij een
duurzame woning. Ze hoorden
het verhaal van de huiseigenaar,
kregen een rondleiding en kon-
den vragen stellen. Een van die
huiseigenaren was Miriam van
Dijk uit Paterswolde. Zij ontving
beide dagen belangstellenden in
haar duurzame nieuwbouw-
woning uit 2019 in Paterswolde.

Aan de eetkamertafel infor-
meerde zij bezoekers over de keu-
zes die zij bij de bouw van haar

Duurzame Huizenroute goed bezocht

Het hele jaar door
Tijdens het bezoek aan een duurzame woning ontstaan er vaak
weer nieuwe vragen. Het vormt de aanleiding om verder op on-
derzoek uit te gaan. Via www.duurzamehuizenroute.nl kunnen be-
zoekers het hele jaar door 1.500 woonverhalen bekijken en vragen
stellen aan de huiseigenaren. Zo zetten steeds meer mensen de stap
naar duurzaam wonen.


