
Rond de Kerstvakantie (nieuw) paspoort,
ID-kaart of rijbewijs nodig?
Vraag dit dan uiterlijk 12 december aan. 

Inloopspreekuur wethouder Oetra Gopal

Wethouder Gopal is gebiedswethouder voor Eelde-Paterswolde.
Zij houdt op donderdag 12 december van 15.00 uur tot 17.00 uur
inloopspreekuur in Eelde-Paterswolde in Woonzorgcentrum
Symphonie aan de Hooiweg 18, 9761 GR te Eelde. U bent van
harte welkom om binnen te lopen. Het is niet nodig om een af-
spraak te maken.

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 4 december 2019

Waar?
De gemeente zorgt ervoor dat
alle dorpen minimaal via één ge-
strooide route bereikbaar zijn.
Verder strooit de gemeente op
alle grote doorgaande wegen,
hoofdfietsroutes en busroutes.
Met buurgemeenten is afge-
stemd waar de een begint en
waar de ander ophoudt. Waar
dat handiger uitkomt, strooien
zij soms een stukje op elkaars
grondgebied. Niet alle gemeen-
ten strooien op hetzelfde mo-
ment, zodat het kan voorkomen
dat een weg maar gedeeltelijk is
gestrooid.

Overzicht straten en wegen
waar gestrooid wordt:
• Bij 'normale' gladheid beperkt

het strooien zich tot alle grote

De voertuigen en strooiers zijn
gecontroleerd. De bunkers zitten
vol zout. De routes zijn bekend.
De gemeente is klaar voor de
winter.

Wanneer?
Op de drie koudste plekken van
de gemeente zijn meetpunten in
de wegen aangebracht: in Zeijen,
Eelde en Zeegse. Zodra op die
plekken de verwachting is dat de
wegdektemperatuur onder nul
graden dreigt te komen en de
vochtigheid hoog is, gaat de ge-
meente strooien.
Het standaard strooiprogramma
gaat uit van preventief natstrooi-
en dus voordat het echt glad is en
met natgemaakt zout. In principe
wordt er zowel overdag als  in de
avond/nacht gestrooid.

Gladheidsbestrijding
doorgaande wegen, hoofd-
fietsroutes en busroutes. Alle
overige wegen en straten wor-
den niet gestrooid.

• Overige fietsroutes en recre-
atieve fietspaden worden niet
gestrooid.

• In woonwijken begint de ge-
meente met strooien en rui-
men wanneer alle hoofdrou-
tes gestrooid zijn en de
verwachting is dat de gladheid
minimaal 48 uur aanhoudt.
Wegen naar scholen en open-
bare gebouwen krijgen hierbij
een hogere prioriteit.

• Een overzicht van de strooi-
routes staat op
www.tynaarlo.nl

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

Naast de papieren versie van de 
gids is er de digitale versie
www.tynaarlo.smartmap.nl. Hier
zijn altijd de meest actuele lokale
informatie en adressen van alle
bedrijven en voorzieningen bin-
nen de gemeente te vinden. 

Binnenkort valt de gemeentegids
2020-2021 in de brievenbus bij alle
inwoners van de gemeente Ty-
naarlo. Heeft u hem niet ontvan-
gen? Dan kunt u eentje aanvragen,
bel daarvoor met het algemene
nummer van de gemeente (0592-
266 990). Of haal hem gratis af op
het gemeentehuis.

Gemeentegids 2020-2021

bert Heijn mij vroeg of ik de ope-
ning mede wilde verrichten.
Want wie naar het verleden kijkt,
staat met de rug naar de toe-
komst. En wat mij betreft is de
opening van deze winkel de start
van een nieuwe toekomst voor
het centrum van Zuidlaren. De
Albert Heijn maakt de komende
vier jaren een belangrijk onder-
deel uit van deze toekomst. Ik
wens alle medewerkers veel suc-
ces en werkplezier in de nieuwe
winkel.” 

De tijdelijke winkel van de Albert
Heijn in Zuidlaren is donderdag
28 november officieel geopend.
Onder grote belangstelling ver-
richtte wethouder René Kraaij-
enbrink samen met eigenaar
Hans Hendrikse en medewerkers
van de winkel de opening. 

Voorafgaand aan de officiële
handeling sprak Kraaijenbrink de
aanwezigen toe: “Er is de afge-
lopen jaren veel te doen geweest
om deze winkel. Ik was blij verrast
toen Hans Hendrikse van de Al-

Wethouder Kraaijenbrink verricht
opening Albert Heijn Zuidlaren

Vrijdag 29 november werd in Zuidlaren voor de derde keer op rij Sint
Pannekoek gevierd, het was weer gezellig! Naast samen pannen-
koeken eten, konden bezoekers meedoen met de Pannenkoeken
Pubquiz. De jongsten konden doorlopend knutselen en spelletjes spe-
len. Het feest werd georganiseerd door het sociaal team Zuidlaren in
samenwerking met scouting Zuidlaren Rangers. De opbrengst van de
vrijwillige bijdrages die zijn gedaan gaat naar scouting Zuidlaren
Rangers.

Hoe zag de werkconferentie eruit? 
De middag begon met een aantal
inleidingen over het belang van
een omgevingsvisie en de opga-
ven waar de gemeente voor staat.
In verschillende workshops gingen
de aanwezigen vervolgens met el-
kaar in gesprek over vragen als: Is
een uitbreiding van het snelfiets-
netwerk gewenst? En hoe kunnen
we de uitstoot van stikstof en an-
dere schadelijke stoffen zo veel
mogelijk beperken? De vragen wa-
ren opgebouwd aan de hand van
een aantal thema’s: samen leven,
mobiliteit, economie, landschap,
wonen en duurzaamheid. Aan het
einde van de dag leverde dit een
gevarieerde verzameling ideeën en
suggesties op die de komende tijd
kan worden gebruikt bij het op-
stellen van de omgevingsvisie.  

Ook meepraten? 
Alle inwoners van de gemeente
Tynaarlo kunnen meepraten over
de toekomst van hun woon- en
leefomgeving. Dit kan via de
knop ‘Praat mee’ op de website
www.typischtynaarlo.nl of tijdens
een aantal bijeenkomsten die in
februari, maart en april worden
georganiseerd voor de inwoners
van de verschillende kernen.

Op dinsdagmiddag 26 november
kwamen ruim 130 vertegen-
woordigers vanuit verschillende
vakgebieden samen tijdens een
werkconferentie om met elkaar
in gesprek te gaan over de toe-
komst van de gemeente Ty-
naarlo. De gesprekken hadden
tot doel om een bijdrage te leve-
ren aan het opstellen van de om-
gevingsvisie van de gemeente. 

Wat is een omgevingsvisie? 
Elke gemeente moet een plan
opstellen voor de toekomst van
hun woon-en leefomgeving. Zo
ook de gemeente Tynaarlo. Dit
toekomstplan wordt een omge-
vingsvisie genoemd. Wat er in de
omgevingsvisie komt te staan,
wordt bepaald in samenspraak
met betrokkenen. Hierbij kan ge-
dacht worden aan zaken als
duurzaam wonen, de bereik-
baarheid van de verschillende
dorpen en het behouden van vol-
doende voorzieningen in de ge-
meente. Er moeten nog veel keu-
zes worden gemaakt over de
inhoud van de omgevingsvisie.
De input van de vertegenwoor-
digers tijdens de werkconferen-
tie, komt hierbij goed van pas. 

Belangrijke stap gezet bij
opstellen omgevingsvisie

schrijven kan alleen digitaal op de
website www.thuisintynaarlo.nl
Daar staat ook meer informatie
over de bouwkavels. 

De inschrijving sluit op woensdag
18 december 2019 om 12.00 uur.
Die dag is om 16.30 uur de even-
tuele loting en toewijzing. In-

Op woensdag 4 december start
de verkoop van de laatste acht
kavels in Groote Veen. Het gaat
om zes kavels voor een vrij-
staande woning en twee kavels
voor een twee-onder-een-kap-
woning.

Een deel van de kavels ligt op het
voormalige Mariaschool-terrein.
Ook de kavel aan de Esweg en de
Wolfhorn worden uitgegeven.

De kavelgrootte van de vrijstaande
woningen varieert tussen de
443m² en 1000m². Deze kavels zijn
te koop vanaf t 155.000,-. De ka-
velgrootte van de twee-onder-
een-kapwoning is 310m2 en
329m2 met een kavelprijs vanaf 
t 93.500,-.

Laatste bouwkavels Groote Veen in de verkoop

leert omgaan met belastende si-
tuaties en heftige emoties die
daarmee gepaard kunnen gaan.
En om ook in lastige omstandig-
heden jezelf te blijven. Zo blijf je
een gevoel regie over je eigen le-
ven houden. Ook al is er verdriet,
zorg of pijn. 

Interesse? Aanmelden kan via De
Werkschuur:
info@dewerk schuur.nl  of tele-
fonisch 06-45085157. Aan de trai-
ning gaat altijd een individueel
gesprek vooraf.

Als mantelzorger last van ver-
moeidheid en stress? Dan kan de
achtweekse training mindfulness
voor mantelzorgers interessant
zijn. De training start half januari
en vindt plaats op de woensdag-
middagen. De training wordt ver-
zorgd door De Werkschuur Mind-
fulness Training in opdracht van
de gemeente. 

In de training mindfulness leer je
om gezonder om te gaan met
stress. Je traint aandacht, zoals je
ook je spieren kunt trainen. Je

Training Mindfulness voor Mantelzorgers 

De Drentse Anjer Prijs wordt
toegekend aan een instelling of
groep die een opvallende impuls
geeft aan het Drentse culturele kli-
maat. De winnaar ontvangt een
bedrag van 5.000 euro. Alle vor-
men van cultuur komen in aan-
merking: muziek, dans, toneel,
theater, mime, popmuziek, beel-
dende kunst, architectuur, erf-
goed, literatuur en film. In 2018
werd de prijs gewonnen door
Stichting Danshuis Noord uit Zuid-
laren en in 2019 door Stichting Ge-
deelde Verhalen uit Groningen. 

terator Gerard Stout (2014), ar-
chitect Cor Kalfsbeek (2016) en
fotograaf Harry Cock (2018). 

De Drentse Talentprijs is een
prijs voor aanstormend talent in
de cultuursector. De winnaar ont-
vangt 2.500 euro en een sculp-
tuur. Voorgaande winnaars zijn
het folkduo Tangarine (2011), ac-
trice en zangeres Rosa da Silva
(2014), dj-producer Cody Hidding
(2017) en beeldend kunstenaar
Anne-Will Lufting (2019).

De provincie Drenthe, Stichting
Kunst & Cultuur en het Prins
Bernhard Cultuurfonds Drenthe
zijn op zoek naar kandidaten
voor de Drentse Cultuurprijzen.
Kent u een persoon, instelling 
of groep die volgens u één van 
de prijzen verdient? Dan kunt u
deze kandidaten tot uiterlijk 6 
januari 2020 aanmelden via
http://cultuurprijzen.drenthe.nl.
De prijzen worden op 20 april
2020 uitgereikt.

De Culturele Prijs van Drenthe
is een oeuvreprijs voor jarenlange
prestaties in één of meerdere
kunstdisciplines. De winnaar ont-
vangt 10.000 euro en een bron-
zen legpenning. Eerder werd de
prijs gewonnen door kunstschil-
der Alfred Hafkenscheid (2012), li-

Aanmelden Cultuurprijzen Drenthe 2020 


