
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 18 december 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

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

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 
afvalstoffen zoals papier, textiel en elektrische apparaten te brengen.

Woe
25 dec

Do
26 dec

Vrij
27 dec

Zat
28 dec

Woe
1 jan

Bestuur en medewerkers van de 
gemeente Tynaarlo wensen u 
prettige kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar

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.

Let op: Op dinsdag 24 en 31 december houden het Sociaal team
Eelde-Paterswolde en het Sociaal team Vries geen inloopspreek-
uren. De koffieochtenden van het Sociaal team Eelde-Paterswolde
op 24 en 31 december komen ook te vervallen. 

gesproken over wat Vries zo
uniek maakt en hoe dat terug te
zien moet zijn in de nieuwe wijk.
In zeer korte tijd hebben onze 
inwoners een stevig fundament
gelegd voor de komende dorps-
uitbreiding.”

Keuzes maken
Vemer benadrukt nog wel dat
niet alle wensen gerealiseerd
kunnen worden. “Over veel 
dingen zijn deelnemers het eens.
Maar nu de plannen concreter
worden, merk je ook dat de 
meningen soms verschillen. Het is
goed dat we daarover het 
gesprek voeren. Uiteindelijk leidt
dat tot een goed plan dat samen
met inwoners tot stand is geko-
men. Tegelijkertijd moet het plan
passen binnen de kaders zoals de
gemeenteraad heeft vastgesteld.
Dat betekent per definitie dat we
keuzes moeten maken. Maar ik
vind dat we een basis hebben 
gelegd voor een prachtige woon-
wijk. Het is aan het college en 
gemeenteraad om daar hun 
afwegingen in te maken.” 

LAOS Landschapsarchitecten
werkt de schets van Vries Zuid de
komende weken uit tot een 
stedenbouwkundig plan. In 
februari wordt het definitieve
plan gepresenteerd tijdens een
inloopavond. Naar verwachting
kan het plan in april, samen met
het beeldkwaliteitsplan en een
voorontwerp bestemmingsplan,
ter besluitvorming worden 
behandeld in de gemeenteraad.

Donderdag 12 december vond in
het gemeentehuis in Vries de
vierde en laatste ontwerpsessie
plaats van Vries Zuid. Een avond
waar deelnemers met belang-
stelling naar uitkeken, omdat een
voorlopige stedenbouwkundige
schets van de nieuwe wijk werd
gepresenteerd. 

Voorlopig plan
Het voorlopige plan is het resul-
taat van de eerste drie ontwerp-
sessies en gaat uit van een park-
achtig deel in het noorden van
het plangebied. In dit laagst 
gelegen gebied is ruimte 
gemaakt voor waterberging. Via
een groen ingerichte entree aan
de Asserstraat kom je in het mid-
dendeel van de wijk. Hier wordt
een dorps karakter gecreëerd
door licht slingerende wegen en
een brede groene strook in het
midden. In het zuidelijk deel
komt een aantal vrijstaande 
woningen, waarbij aandacht
wordt besteed aan een karakte-
ristieke dorpsrand.

Intensief traject
Het voorlopige plan wordt de ko-
mende weken verder uitgewerkt
en kan nog wijzigen. Pepijn Ve-
mer, wethouder participatie, laat
na afloop weten tevreden te zijn
over het participatieproces. “Al
vanaf de eerste avond was de 
belangstelling groot en is er goed
met elkaar gediscussieerd. In vier
avonden hebben toekomstige
bewoners, omwonenden en an-
dere belangstellenden met elkaar

Voorlopig stedenbouwkundig
plan gepresenteerd tijdens 
laatste ontwerpsessie Vries Zuid 

De voorlopige schets van de dorpsuitbreiding Vries Zuid. Deze opzet
wordt nu uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan, dat naar ver-
wachting in februari klaar zal zijn.

Vanaf 2020 stopt Zilveren Kruis met het aanbieden van de collectieve
zorgverzekering voor mensen met een laag in komen in de 
gemeente Tynaarlo. Iedereen die nu collectief verzekerd is bij 
Zilveren Kruis kan voor 1 januari overstappen naar Menzis.

De gemeente Tynaarlo heeft voor iedereen met een laag inkomen en
weinig vermogen een collectieve zorgverzekering. De gemeente
betaalt een deel van de premie en het verzekeringspakket is beter dan
een standaard verzekering. Bent u nu via de gemeente verzekerd bij
Zilveren Kruis? Als het goed is heeft u een brief gekregen van Werk-
plein Drentsche Aa. Daarin staat hoe u over kunt stappen naar 
Menzis. Bent u handig op het internet of kent u iemand die u kan 
helpen? Dan is overstappen vanuit uw huiskamer snel geregeld. 
Ga naar www.gezondverzekerd.nl en volg de stappen.

Vragen of hulp nodig?
U wilt overstappen maar weet niet precies wat te doen? Neem dan
contact op met Werkplein Drentsche Aa. Het mailadres is over-
stap@wpda.nl en het telefoonnummer is 0592 39 16 00. Zij zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 13.00 uur.
Heeft u vragen over vergoedingen bij Menzis? Bel dan met de over-
stapcoach op 088 222 40 80.
Wacht niet te lang. Overstappen kan tot en met 31 december 2019.

Wijziging zorgverzekering voor mensen 
met een laag inkomen:
Collectieve zorgverzekering 
Zilveren Kruis stopt

Zoals gezegd stopt wethouder
Lammers tijdens de gemeente-
raadsvergadering van 28 januari
2020. De CDA-fractie van de 
gemeente Tynaarlo heeft fractie-
voorzitter Hanneke Wiersema
voorgesteld als opvolger. 

als gemeente trots op mag zijn.
Ook de gemeenteraad, het col-
lege van B&W en de ambtenaren
van deze gemeente ben ik 
erkentelijk voor de prettige 
samenwerking.”

Henk Lammers (CDA) stopt als
wethouder van de gemeente 
Tynaarlo. Dit gebeurt tijdens de
gemeenteraadsvergadering van
28 januari 2020. Lammers is wet-
houder Verkeer, Afval en Milieu,
Water en Riolering en Arbeids-
marktparticipatie. Hij is daarnaast
gebiedswethouder voor Zuid-
laren. In februari 2017 werd hij
geïnstalleerd als wethouder in de
gemeente Tynaarlo.

“Ik ben met ontzettend veel 
plezier wethouder geweest in
deze mooie gemeente”, zegt
Lammers. “Maar het wordt nu
tijd me te richten op andere 
zaken in het leven. Ik heb de 
pensioengerechtigde leeftijd 
inmiddels bereikt en kijk ernaar
uit van deze nieuwe en rustiger
fase te genieten. Samen met mijn
vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren.”

Terugkijkend op zijn periode als
wethouder komen vooral de aan-
leg van glasvezel, het invoeren
van een nieuw afvalbeleid en het
verduurzamen van zwembaden
bij hem naar boven als zaken
waar hij met een goed gevoel op
kan terugkijken. 

Wethouder Lammers is dankbaar
voor het goede contact dat hij
met inwoners van Tynaarlo heeft
gehad: “De lijntjes tussen 
gemeente en inwoners zijn kort
in Tynaarlo, en dat is iets waar je

Wethouder Henk Lammers
gaat met pensioen 

Brief van buurtnetwerk Hoplr
Van inwoners krijgt de gemeente Tynaarlo vragen over een brief
van buurtnetwerk Hoplr die afgelopen week bezorgd is. De vragen
gaan met name over een eventuele samenwerking tussen Hoplr en
de gemeente. De gemeente werkt niet samen met dit buurtnet-
werk. Het staat u als inwoner natuurlijk vrij om hier met uw buurt
wel gebruik van te maken.

De gemeente Tynaarlo ondersteunt een ander buurtnetwerk, 
namelijk www.buurtbrink.nl. Hierop vindt u activiteiten die in uw
dorp worden georganiseerd, wordt hulp gevraagd en aangeboden
en vindt u de sociale kaart van de gemeente Tynaarlo. Daarop staan
organisaties waar u in de gemeente terecht kunt voor bijvoorbeeld
zorg.


