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juist is verdwenen. Hierdoor is de
karakteristieke uitstraling van het
esdorp aangetast. Om het dorp
weer de authentieke uitstraling
te geven van weleer, worden de
boerenerven in ere hersteld. Dat
betekent dat een aantal planten
en struiken worden verwijderd
en worden vervangen door
streekeigen meidoornhagen en
fruitbomen. 

De eigenaren van de boerener-
ven voeren de werkzaamheden
grotendeels zelf uit. Ze worden

Inwoners van Zeegse steken de
komende tijd de handen flink uit
de mouwen. Eigenaren van
twaalf boerenerven rondom de
Brink zijn een project gestart om
hun erf weer in authentieke staat
te herstellen. Zaterdag 23 no-
vember ging in aanwezigheid
van burgemeester Marcel Thijsen
de eerste schop de grond in. 

Veel boerenerven hebben in de
loop der jaren beplanting gekre-
gen die niet streekeigen is, terwijl
de oorspronkelijke beplanting

Boerenerven in Zeegse in
oude staat hersteld

daarbij ondersteund door Land-
schapsbeheer Drenthe, dat sa-
men met de eigenaren een
werkplan heeft opgesteld. Naar
verwachting zijn alle werkzaam-
heden in maart 2020 afgerond. 

Het herstel van de boerenerven
wordt mogelijk gemaakt dankzij
financiële bijdragen van de ge-
meente Tynaarlo, de provincie
Drenthe en Gebiedsfonds Drent-
sche Aa.

Agenda
29 november 19.00 – 21.00 uur
Open avond Jongerenraad Tynaarlo
Gemeentehuis Vries
Meer info www.tynaarlo.nl (nieuwsberichten)

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

Naturalisatie
Voordat de raadsvergadering
van start ging was er een natu-
ralisatieceremonie. De natura-
lisatieceremonie is het laatste
onderdeel van de procedure
om de Nederlandse nationali-
teit te krijgen. In de ceremonie
legt men de verklaring van ver-
bondenheid af. Zes personen
kregen uit handen van burge-
meester Thijsen het naturalisa-
tiebesluit waarmee ze officieel
Nederlander zijn geworden.

Ontwikkelrichting van de
centrumontwikkeling van
Zuidlaren
Dit onderwerp stond op 29 ok-
tober ook op de agenda. De
bespreking van het voorstel
was aan het einde van de
avond nog niet klaar en
daarom werd op 29 november
verder doorgepraat over het
voorstel van het college over
de ontwikkelrichting van de
centrumontwikkeling. Dit keer
werd de bespreking wel afge-

rond. In de raadsvergadering
van 3 december wordt er een
besluit over het voorstel geno-
men.

Auditcomité
De raad heeft verder unaniem
ingestemd met het voorstel van
het auditcomité over het con-
troleprotocol 2019 en bijbeho-
rend normenkader. Het audit-
comité bestaat uit een aantal
raadsleden aangevuld met
ambtelijke ondersteuning. Het
comité doet voorbereidend
werk ten behoeve van de con-
trolerende functie van de raad
op het gebied van de gemeen-
telijke financiën. In het contro-
leprotocol formuleert het au-
ditcomité de opdracht aan de
accountant van de gemeente-
raad en staat waar dit jaar extra
aandacht aan moet worden be-
steed.  

De volledige vergadering is 
terug te kijken op
http://raad.tynaarlo.nl.

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 19 november

Hoofdweg Eelde
Voor de vergadering van 3 de-
cember staat onder meer de
Hoofdweg in Eelde op de
agenda. De Hoofdweg moet
worden opgeknapt. Over de
precieze aanpak van de straat
en het gewenste resultaat is on-
rust ontstaan in Eelde die ook
de raad heeft bereikt. De raad
zal daarom de Hoofdweg in de
vergadering bespreken en in-
sprekers daarover horen, voor-
dat het werk wordt aanbe-
steed. Wilt u inspreken op dit
of andere onderwerpen, dan
kunt u zich melden bij de grif-
fie: griffie@tynaarlo.nl. De vol-
ledige agenda voor 3 december

staat inmiddels op de website
van de gemeenteraad.

Mailabonnement op
raadsagenda 
Op de website kunt u koste-
loos een mailabonnement ne-
men. U ontvangt dan een mail
op het moment dat de  agenda
van de raad op de website
wordt gepubliceerd. Via de
raadswebsite http://raad.ty-
naarlo.nl kunt u ook live mee-
kijken met de raadsvergade-
ring. Of deze later terugkijken.
Wilt u zelf iets zeggen in de
vergadering? Neem dan con-
tact op met de griffie via grif-
fie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik raadsvergadering
3 december 20.00 uur

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 9 decem-
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 5 december 12.00 uur via een mede-
werker van team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266
662).

Omdat de gemeente Tynaarlo
duurzaamheid belangrijk vindt,
wordt de energie die nodig is
voor de tijdelijke verlichting op-
gewekt met zonnepanelen.

Over Orange the World
Wereldwijd krijgt één op de drie
vrouwen te maken met geweld.
In Nederland is dat zelfs 45% van
de vrouwen en meisjes. Om daar
aandacht voor te vragen is 25 no-
vember door de Verenigde Naties
benoemd als de Internationale
Dag tegen Geweld tegen Vrou-
wen. De Orange the World cam-
pagne trapt op deze dag af en zal
eindigen op 10 december (Inter-
nationale Mensenrechtendag).
Dit zijn de '16 Days of Action'.
Orange the World is een initiatief
van de Verenigde Naties.

De gemeente Tynaarlo zegt NEE
tegen geweld tegen vrouwen en
sluit zich aan bij de internatio-
nale campagne Orange the
World. Op 25 november is de In-
ternationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen. Vanaf die dag
tot 10 december wordt zestien
dagen lang wereldwijd actie ge-
voerd.

Gemeentehuis in oranje
spotlight
Net als in veel andere gemeenten
wordt er in Tynaarlo een gebouw
met oranje lampen belicht. Het
gemeentehuis in Vries staat vanaf
25 november zestien dagen lang
in de oranje spotlights. De kleur
oranje staat symbool voor een
zonnige toekomst, vrij van ge-
weld tegen vrouwen en meisjes. 

Gemeentehuis Tynaarlo kleurt oranje 

beeld over de kleur van de ste-
nen, nokhoogtes, vormen, posi-
ties van woningen en de inrich-
ting van de openbare ruimte.

LAOS Landschapsarchitecten des-
tilleert uit deze collages een set
van uitgangspunten die input zijn
voor het beeldkwaliteitsplan. Na
afloop van de vierde ontwerp-
sessie worden alle resultaten ver-
werkt in een stedenbouwkundig
plan voor Vries Zuid. Naar ver-
wachting is dit plan in januari
2020 klaar. 

Aanmelden voor de ontwerpses-
sie kan via vrieszuid@tynaarlo.nl

dige opzet van Vries Zuid. Deze
opzet is het resultaat van de eer-
ste drie ontwerpsessies. Daarna
gaan deelnemers aan de slag met
de beeldkwaliteit van de dorps-
uitbreiding, zowel van de archi-
tectuur als de openbare ruimte. In
groepen maken zij collages van
de sfeer van de wijk en bijvoor-

Op donderdagavond 12 decem-
ber vindt de vierde en laatste 
ontwerpsessie plaats voor Vries
Zuid. Deelnemers zijn vanaf 19.15
uur welkom op het gemeente-
huis in Vries. 

De avond begint met een pre-
sentatie van de stedenbouwkun-

Beeldkwaliteit centraal tijdens laatste ontwerpsessie Vries Zuid
en vergeet niet het formulier te
ondertekenen.
Mail het ingevulde formulier naar
info@tynaarlo.nl of stuur het op
naar de gemeente Tynaarlo, Post-
bus 5, 9480 AA Vries.

Politie, brandweer en de ge-
meente zien toe op de naleving
van de regelgeving. Vreugdevu-
ren, waarvoor geen ontheffing
is verleend worden opgeruimd.
De kosten daarvan en de eventu-
eel aangebrachte schade, brengt
de gemeente bij de overtreders in
rekening. Ook wordt een proces-
verbaal opgemaakt.

Wie rond de jaarwisseling wil car-
bidschieten of een vreugdevuur
wil stoken moet een ontheffing
aanvragen. Aanvragen moeten
zo spoedig mogelijk, in ieder ge-
val vóór 1 zondag december
2019, zijn ingediend bij de ge-
meente. Dit kost niets. Te laat in-
gediende of niet volledig inge-
vulde aanvragen worden niet in
behandeling genomen. 

De formulieren staan op
www.tynaarlo.nl (Vergunningen
>  Carbidschieten en Vreugdevu-
ren). De formulieren moeten dui-
delijk en volledig worden inge-
vuld. Stuur een plattegrond mee

Vreugdevuren en carbidschieten
Ontheffing voor vreugdevuren en carbidschieten

Burgemeester Thijsen zet samen met inwoners van Zeegse de eerste schop in de grond.


