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ondersteunen. “En”, vult Gea
aan, “wij willen vooral inwoners 
stimuleren en ondersteunen om
zelf culturele activiteiten te orga-
niseren. Bijvoorbeeld ook samen
met buurtsportcoaches of de 
sociale teams. Heb je een leuk
idee, laat het ons dan vooral we-
ten! We gaan het niet vóór 
je organiseren, maar kunnen 
helpen met ons netwerk en onze
contacten in de gemeente.”

Uitdaging
Alle drie zien ze er een uitdaging
in, om door middel van cultuur,
ook de inwoners van de ge-
meente Tynaarlo te bereiken die
net dat steuntje in de rug kunnen
gebruiken om weer mee te doen.
“Wat we dus vooral willen
doen”, vatten Gea en Frits samen,
“is inspireren, ondersteunen en
ons dienstbaar opstellen. En van-
uit daar hopen we dat er heel
veel bestaande initiatieven beter
bekend worden en er veel mooie
nieuwe activiteiten ontstaan, 
gewoon bij u om de hoek, die

“Als cultuurcoaches hebben we
een aantal belangrijke opdrach-
ten meegekregen”, leggen Gea
en Frits  uit. “De eerste is het ver-
binden van culturele verenigin-
gen en partijen die er al zijn. Er
gebeurt zoveel moois in deze 
gemeente op cultureel gebied.
Het zou fantastisch zijn als we
dat meer aan elkaar kunnen 
verbinden en zichtbaar kunnen
maken. Ten tweede willen we
mensen die nu niet met cultuur in
aanraking komen, daar nu wél
kennis mee laten maken. We 
willen drempels wegnemen.”

Initiatieven ondersteunen
De cultuurcoaches zijn voor de
inwoners van de gemeente hét
aanspreekpunt op het gebied
van culturele activiteiten en 
initiatieven. Daarnaast werken
Gea en Frits nauw samen met 
beleidsadviseur Kunst & Cultuur
Linda Reinalda. Waar Linda zich
bezighoudt met het kunst- en cul-
tuurbeleid, zijn de cultuurcoaches
er om culturele initiatieven te 

Iets cultureels in uw dorp 
organiseren?
Meld u bij de cultuurcoaches!

leuk zijn voor iedereen en waar
iedereen aan deel kan nemen.”

Cultuur als smeermiddel
De cultuurcoaches zien cultuur
als een ‘smeermiddel’. “Een 
ideaal middel om mensen met
elkaar in verbinding te brengen”,
aldus de twee. “Wie wordt er
nou niet gelukkig van zingen,
schilderen, muziek maken of
beeldhouwen? Kortom, van 
cultuur. Samen kunnen we men-
sen bij elkaar brengen die dat 
allemaal leuk vinden. Een ideale
manier om mensen te leren 
kennen en volop mee te doen in
je eigen dorp.” 

Contact
Heeft u een idee voor uw wijk of
dorp dat u graag wilt delen?
Heeft u een tip voor de cultuur-
coaches of wilt u graag kennis
met ze maken? Neem dan vooral
contact met ze op!

Frits Colenbrander 
E-mail: f.colenbrander@tynaarlo.nl
Telefoonnr.: 06-3486 9504

Gea Jonker
E-mail: g.jonker@tynaarlo.nl
Telefoonnr.: 06-2748 0677

Gewijzigde openingstijden Kerst
en Oud en Nieuw

Op 1e en 2e Kerstdag zijn het gemeentehuis
en de milieustraat* gesloten.

Gemeentehuis en de milieustraat* gesloten.
- Gemeentehuis uitsluitend voor aangiften van geboorten

en overlijden geopend tussen 10.00 en 11.00 uur.
- Jeugdhulp voor spoedvragen telefonisch bereikbaar

van 08.30 tot 17.00 uur via 0592 – 266 737.

Milieustraat* gesloten.

Gemeentehuis en de milieustraat* gesloten.

* Als de milieustraat gesloten is, is het ook niet mogelijk om gratis af-
valstoffen zoals papier, textiel en elektrische apparaten te brengen.

Agenda
7 november 15.00 – 17.00 uur
• Spreekuur wethouder Gopal, Symphonie, Hooiweg 18, Eelde
12 december 19.00-21.00 uur
• Ontwerpsessie 4 Vries Zuid, Gemeentehuis Vries

Meer info www.tynaarlo.nl (nieuwsberichten)
16 december 16.00 uur
• Vergadering Algemeen Bestuur RUD

(Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe)
Provinciehuis Assen. Meer info www.ruddrenthe.nl

17 december 19.00 uur
• Raadsvergadering,  

Gemeentehuis Vries. Meer info raad.tynaarlo.nl

Wijziging afvalinzameling 1e en 
2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag
• Afvalinzameling woensdag 25 december (1e Kerstdag) 

wordt verschoven naar zaterdag 21 december 
• Afvalinzameling donderdag 26 december (2e Kerstdag)

wordt verschoven naar zaterdag 28 december
• Afvalinzameling woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

wordt verschoven naar zaterdag 4 januari.
• Kijk voor de actuele inzameldagen op www.mijnafvalwijzer.nl  

of de Afvalwijzer App.

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

Op de agenda stond onder
meer het nemen van een be-
sluit over de ontwikkelrichting
van de centrumontwikkeling
van Zuidlaren, het bespreken
van de brief van het college
over De Stiep in Zuidlaren en
het bespreken van de situatie
rondom de Hoofdweg in Eelde. 
De vergadering is – per agen-
daonderwerp- terug te kijken
op raad.tynaarlo.nl. 

Ontwikkelrichting van de
centrumontwikkeling van
Zuidlaren
Dit onderwerp stond eerder op
de agenda; op 29 oktober en
19 november. Toen heeft de
gemeenteraad het plan van het
college over de ontwikkelrich-
ting van de centrumontwik-
keling van Zuidlaren uitvoerig
besproken. Deze vergadering
werd een besluit genomen.
Niet alle fracties in de raad 
waren het eens met het plan,
daarom dienden zij een amen-
dement in. Maar uiteindelijk
kon een meerderheid van de
raad met de gekozen ontwik-
kelrichting instemmen. Cen-
traal hierin staat het behouden
van de unieke ruimtelijke kwa-
liteit en het dorpse karakter
van Zuidlaren. 

De basis van het voorstel is tot
stand gekomen door te praten
met en de mening te vragen
van inwoners, ondernemers,
deskundigen, belanghebben-
den en belangstellenden. Er
zijn vier thema’s: een toe-
komstbestendige ontwikkeling
van het centrum, met aandacht
voor winkels, zorg en cultuur.
De verkeers- en parkeersituatie
in het centrum inventariseren

en zonodig aanpakken, het 
supermarktaanbod versterken
en de woonfunctie versterken.

Amendement
Een amendement is een voor-
stel tot het wijzigen van raads-
besluit. Over Zuidlaren werden
drie amendementen inge-
diend. Hierover werd door de
raadsleden gestemd. Twee
amendementen zijn aangeno-
men. Eén daarvan ging over
hoe een herinrichtingsplan van
de openbare ruimte van het
centrumgebied moet worden
opgesteld en het andere amen-
dement ging over de locaties
van de supermarkten. 

Hoofdweg in Eelde
Verder werd gesproken over
de onrust die is ontstaan over
de plannen van het college
voor de aanpak van de Hoofd-
weg in Eelde. De raad ging met
elkaar en de wethouder in ge-
sprek en luisterde naar inwo-
ners die hun visie gaven op de
plannen. Er waren een aantal
onderwerpen waar met name
vragen over zijn: de betrok-
kenheid van inwoners bij de
plannen, de voorgenomen 
inrichting van de weg, de snel-
heid op de weg, parkeren op
de (fiets)rijbaan, veilig overste-
ken en de busroutes. Er is afge-
sproken dat het college de raad
en inwoners meer informatie
zal geven over o.a. de snel-
heidsmetingen en het aantal
in- en uitstappers van het open-
baar vervoer. Daarnaast komt
het college met een uitgewerkt
plan voor de participatie op dit
project en wordt dit onderwerp
daarna opnieuw geagendeerd
voor de raad. 

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 3 december

Op de laatste vergadering van
het jaar staat onder meer het
voorstel voor het verplaatsen
van de bebouwde komgrens
Eelderwolde, een voorstel voor
het participatieplan ‘Hernieuw-
bare energie’ en het geactuali-
seerd beleid ‘Werk, Inkomen en
Meedoen’. De hele agenda
staat op de raadswebsite.

Kijk live mee
Via de raadswebsite
raad.tynaarlo.nl kunt u live
meekijken met de raadsverga-
dering. Of deze later terugkij-
ken. Wilt u zelf iets zeggen in
de vergadering? Neem dan
contact op met de griffie via
griffie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik raadsvergadering 17 december,
19.00 uur

v.l.n.r. Gea, Frits en Linda onder de plafondschildering van Marte Röling in het gemeentehuis van de 
gemeente Tynaarlo.

De gemeente Tynaarlo is twee cultuurcoaches rijker. Dat zijn:
Gea Jonker en Frits Colenbrander. Wat gaan ze doen, en be-
langrijker nog, wat kunnen ze voor u betekenen?

Maandag 16 december gemeentehuis
vanaf 16.00 uur gesloten
Maandag 16 december is het gemeentehuis, vanwege een perso-
neelsbijeenkomst, vanaf 16.00 uur gesloten. Na 16.00 uur kunnen
dus geen documenten worden afgehaald. Ook zijn wij vanaf
16.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Jeugdhulp is vanaf 16.00 alleen
voor spoedvragen bereikbaar via 0592 – 266 737.

woonachtig zijn in de gemeente
Tynaarlo.

Publieksprijs: de trots van
Drenthe
Tijdens het sportgala wordt ook
de publieksprijs uitgereikt. Dit
jaar wordt gezocht naar de
Drentse trainer/coach van het
jaar. De trainer/coach moet in
2019 werkzaam zijn geweest bij
een (top)sportvereniging in
Drenthe. Hij of zij kan genomi-
neerd worden door de eigen 
leden, bestuurders, vrijwilligers of
supporters van de club. Vanwege
de passie voor de sport of omdat
de trainer elke keer weer het
beste uit sporters weet te halen. 

Meer informatie is te vinden op
www.sportgaladrenthe.nl

worden gekozen door een top-
sportjury, een sportjournalisten-
jury en via stemmen van het 
publiek. Het sportgala vindt dit
jaar plaats op maandag 9 maart
in het ATLAS Theater in Emmen. 

Nomineer uw sporthelden
De gemeente Tynaarlo zoekt
sporters die in 2019 een opmer-
kelijke prestatie hebben gele-
verd en die in aanmerking 
komen voor een nominatie. 
Nomineer uw sporthelden 
vóór maandag 13 januari door
een e-mail te sturen naar
sport@tynaarlo.nl. Beschrijf hier-
bij om wie het gaat, welke cate-
gorie, wat de behaalde sport-
prestatie(s) zijn en voor welke
sport of sportvereniging. Geno-
mineerde sporter(s) moeten

In het jaar 2019 waren er weer
veel sporters en teams uit de 
gemeente Tynaarlo die een 
belangrijke prestatie hebben ge-
leverd. Op provinciaal, nationaal
of internationaal niveau. Kent u
Tynaarlose sporters of sport-
teams die zich in 2019 op 
bijzondere wijze in de kijker heb-
ben gespeeld? Nomineer ze dan
voor het Sportgala Drenthe.

Verkiezing
Tijdens het Sportgala Drenthe
vindt de verkiezing plaats van de
sportman, sportvrouw, sport-
ploeg en het sporttalent van
Drenthe. Iedere gemeente levert
een regionale winnaar in de vier
categorieën aan. Tijdens het pro-
vinciale gala wordt de winnaar
bekend gemaakt. De winnaars

Wie was de sportheld van
Tynaarlo in 2019?

Woe
25 dec

Do
26 dec

Vrij
27 dec

Zat
28 dec

Woe
1 jan
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Kom dan ons team versterken.
We zoeken mensen met enige
computervaardigheden, bekend-
heid met sociale media en vooral
heel veel enthousiasme. Voor
aanmelden, vragen of opmerkin-
gen mag je mailen naar
carla.buurtbrink@gmail.com 

Buurtbrink is opzoek naar ver-
sterking! Lijkt het je leuk om in
team verband bezig te zijn met je
buurt? De website te beheren? Te
helpen een profiel aan  te maken
voor inwoners? Of mensen en-
thousiast te maken om zich aan
te melden bij onze buurtbrink?

Gezocht: vrijwilligers voor de
website buurtbrink.nl


