
Agenda
Maandag 6 januari 19.00 uur
Nieuwjaarsreceptie gemeente Tynaarlo
Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 Vries

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Vrijdag 27 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

Beëdigingen
Er werden twee nieuwe steun-
fractieleden beëdigd; de heer
D. van der Meer (D66) en de
heer F. van der Werf (PvdA).
Steunfractieleden zijn geen lid
van de gemeenteraad maar on-
dersteunen de raadsleden in de
voorbereiding van het raads-
werk. 

Participatiekader beleidskader
hernieuwbare energie
De gemeente heeft de ambitie
om in 2030 energieneutraal te
zijn. Hoe dat bereikt kan wor-
den komt te staan in een op te
stellen beleidskader hernieuw-
bare energie. Deze energie is
afkomstig van natuurlijke bron-
nen die telkens opnieuw kun-
nen worden gebruikt, bijvoor-
beeld de zon, wind of biomassa. 

In de raad werd gesproken
over hoe de samenleving be-
trokken wordt bij het opstel-
len van het beleidskader. Uit
de bespreking kwam naar vo-
ren dat het meepraten en mee-
denken belangrijk is. De raad
gaf het college mee om vooral
duidelijk te zijn in de verwach-
tingen. Wees duidelijk wat wel
en niet kan, maar sta wel open
voor onverwachte, vernieu-
wende ideeën. In de vergade-
ring van 28 januari besluit de
raad over het participatiekader
hernieuwbare energie. 

Een volledig overzicht van alle
onderwerpen in deze vergade-
ring is te vinden op de raads-
website: raad.tynaarlo.nl 

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 17 december

De raad heeft in 2019 gespro-
ken over het verder ontwikke-
len van het eigen vergadermo-
del. In het huidige model zijn er
twee raadsvergaderingen per
maand. Daarnaast worden in-
formatieavonden georgani-
seerd. Komend half jaar wordt
er een nieuwe opzet uitgepro-
beerd: één raadsvergadering
per maand en twee of drie keer
per maand een raadstafel. 

Een raadstafel is een gesprek
tussen raadsleden, collegeleden
(wethouders) beleidsambtena-
ren, inwoners en/of deskundi-
gen over één bepaald onder-
werp en is bedoeld als

voorbereiding op besluitvor-
ming in de raad. Aan de tafel is
ruimte voor beeldvorming en
meningvorming. Alle raadsbe-
sluiten worden genomen in de
raadsvergadering. Dat blijft zo-
als het nu ook is. 

Een raadsvergadering is open-
baar en de raadstafels zijn dat
ook. Dat betekent dat u wel-
kom bent als toehoorder. Er
wordt een geluidsopname van
het gesprek gemaakt, deze is
later terug te luisteren op de
raadswebsite. De agenda van
de raadstafel wordt uiterlijk
een week van te voren gepu-
bliceerd.  

Raadstafels

Kijk op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl of mail:
griffie@tynaarlo.nl 

Meer informatie?

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

men. Hierdoor gebeuren er elk
jaar ongelukken met kinderen
die op straat vuurwerk vinden
dat nog niet is afgegaan. De
gemeente vraagt inwoners
vuurwerkafval zo snel mogelijk
op te ruimen. Dan blijft de
straat veilig en schoon!

Carbidschieten
Kijk voor een overzicht van de
locaties op www.tynaarlo.nl.
Carbidschieten mag van 
31 december 2019 10:00 uur tot
1 januari 2020, 02:00 uur. 
Ook dit jaar sluit de gemeente

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag alleen
op 31 december van 18.00
uur tot 1 januari 2.00 uur. 
Bij vuurwerkwinkels met een
verkoopvergunning is 28, 30 
en 31 december vuurwerk te
koop. 
Informatie en tips over het vei-
lig afsteken van vuurwerk zijn
te vinden op  www.veiligheid.nl 

Vuurwerk knallen:
opruimen met z’n allen.
Helaas vergeten veel mensen
de vuurwerkresten op te rui-

Houd de jaarwisseling veilig en gezellig
Tynaarlo zich weer aan bij de
campagne “Wie is de BOCK? “,
oftewel de Bewust Oplettende
Carbid-Knaller. Deze actie is er
op gericht om ongevallen tijdens
het carbidschieten te voorko-
men. Op  www.wieisdebock.nl
staan tips over veilig carbid-
schieten. De campagne is een
initiatief van Brandwondencen-
trum Groningen, Veiligheidsre-
gio Drenthe en Stichting Car-
bidschieten Drenthe.

Sfeer- en vreugdevuren
Kijk voor een overzicht van de
locaties op www.tynaarlo.nl. 

Papier-en kledingcontainers
De papier-en kledingcontai-
ners in de gemeente zijn afge-
sloten van 31 december tot 2
januari.

Afvalcontainers en andere
losse spullen binnenhalen
Zet uw afvalcontainers binnen.
Let ook op andere losse spullen
zoals tuinmeubelen en brie-
venbussen.

Aanplant nieuwe bomen
Tynaarlo gaat voor groen! Als u in Eelderwolde woont, heeft u vast al
gemerkt dat de gemeente daar nieuwe bomen plant. In totaal zijn dat
er 130. De komende tijd worden er nog eens 100 bomen geplant op
verschillende plekken in de gemeente. Dat zijn onder andere beuken,
wilgen en berken. Hoe meer verschillende bomen, hoe beter het is voor
de biodiversiteit in onze gemeente. Wilt u ook bijdragen aan een groe-
nere wereld? Kijk dan eens op www.operatiesteenbreek.nl en ontdek
wat u zelf kunt doen.

Vrijdag 27 december, zijn het gemeentehuis en de milieustraat 
gesloten.
Zaterdag 28 december is de milieustraat gesloten.
Woensdag 1 januari zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis en milieustraat

Afvalinzameling donderdag 26 december (2e Kerstdag) wordt ver-
schoven naar zaterdag 28 december.
Afvalinzameling woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) wordt ver-
schoven naar zaterdag 4 januari.
Kijk voor de actuele inzameldagen op www.mijnafvalwijzer.nl  of de
Afvalwijzer App.

Wijziging afvalinzameling
2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag

verkeer. Meer weten? Kijk op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Als vriend van Bob laat de wet-
houder zien dat hij  volledig ach-
ter de  Bob-boodschap staat en
roept hij inwoners, bedrijven en
instellingen in de gemeente op
om verantwoord om te gaan met
alcohol in het verkeer, óók tij-
dens de feestdagen. Natuurlijk
geeft de Bob-vriend zelf het
goede voorbeeld en neemt hij
niet onder invloed deel aan het

Wethouder Henk Lammers is
vriend van Bob

Of kent u iemand in uw omge-
ving die hier moeite mee heeft?
Maak dan gebruik van deze laag-
drempelige mogelijkheid om
hiermee aan de slag te gaan.”

De coördinatie van het taalhuis is
in handen van het ROC Alfacol-
lege. Neem voor informatie over
de mogelijkheden contact op
met Roelie Schipper, coördinator
Alfa College dat kan telefonisch
via 06-20134969. Of per mail via
r.schipper@alfa-college.nl.

De meeste deelnemers van het
taalhuis zijn nieuwkomers die Ne-
derlands als tweede taal hebben.
Er zijn weinig autochtone deel-
nemers, ondanks dat 6 tot 7 pro-
cent van de Nederlandse bevol-
king laaggeletterd is. Wethouder
onderwijs Pepijn Vemer vindt het
belangrijk dat ook zij gebruik ma-
ken van het taalhuis en doet
daarom een oproep: “Heeft u
moeite met bijvoorbeeld het
voorlezen aan uw kleinkinderen,
het lezen van de post of het in-
vullen van online formulieren?

Ew saatn re kaav neit ijb sitl,
raam ew wedron ognirmd
rood laat. Dnek hbreiij koo
naa dlatgile tetskn, zlaos ni e-
liams fo po wetisbes. Ni Nnal-
redend nebbeh 2,5 meojlin
mesnsen nav 16 raaj ne oedur
mtieoe tem nezel, sevjirhcn,
reneken ne/fo dlatgie ve-
dehgidaan. Ijz kennun neit
vidraawlog meodeen ni ozne
mppahcstaaij.

Vraagt u zich af wat hierboven
nou eigenlijk staat? Dat is precies
wat iemand die moeite heeft met
lezen dagelijks ervaart. 

Om volwassen inwoners van Ty-
naarlo de mogelijkheid te bieden
beter te leren lezen, schrijven, re-
kenen en omgaan met de com-
puter is in de bibliotheek van
Zuidlaren sinds 2017 een Taalhuis
gevestigd. Ook zijn er twee steun-
punten waar inwoners terecht
kunnen, in de bibliotheken in
Eelde-Paterswolde en Vries. Elke
donderdagmiddag helpen ne-
gentien vrijwilligers zo’n twintig
inwoners hun vaardigheden te
verbeteren. 

ontvangen begin januari een brief
waarin het huisbezoek wordt aan-
gekondigd. Via het bijgevoegde
reactieformulier kunnen zij aan-
geven wanneer zij een huisbezoek
niet op prijs stellen.

‘Gezond en Fit ouder worden’
wordt georganiseerd door Soci-
aal Team Vries, Sport Tynaarlo en
Sport Drenthe. Er wordt samen-
gewerkt met fysiotherapeuten,
huisartsen, sportaanbieders en
ouderenorganisaties.

volgt een beweegprogramma op
maat.

Vrijwilliger bij ‘Gezond en Fit
ouder worden’
Als vrijwilliger helpt u tussen 27 ja-
nuari en 7 februari bij het afleg-
gen van een aantal huisbezoeken.
Tijdens dit bezoek geeft u oude-
ren meer informatie over het pro-
ject en helpt ze bij de aanmelding.
Ook kunt u ondersteunen bij de
fitheidstest op 25 februari. Inwo-
ners uit Eelde-Paterswolde en Eel-
derwolde tussen de 69 en 75 jaar

Lijkt het u leuk om senioren in
Eelde – Paterswolde te helpen ac-
tief en gezond te blijven leven?
Meld u dan aan als vrijwilliger voor
het project ‘Gezond en Fit ouder
worden’ via sport@tynaarlo.nl.

Fitheidstest en
beweegprogramma
‘Gezond en Fit ouder worden’ is
de opvolger van Sociaal Vitaal.
Het project is bedoeld voor senio-
ren tussen de 69 en 75 jaar in
Eelde-Paterswolde en Eelder-
wolde. Het project richt zich op
ouderen die willen werken aan
hun fitheid, graag energieker in
het leven willen staan en meer
sociale contacten willen opdoen.
‘Gezond en fit ouder worden’ be-
staat uit een fitheidstest op dins-
dag 25 februari. Op basis daarvan

‘Gezond en Fit ouder worden’ zoekt vrijwilligers

In het nieuwe jaar organiseren lokale sportverenigingen en cultuur-
aanbieders weer verschillende kennismakingslessen voor jong en
oud. Dit is onderdeel van het programma Sport- en Cultuurpret van
de gemeente Tynaarlo. Sommige lessen zijn gratis, voor andere les-
sen wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Programma
Opgeven voor één of meer van onderstaande kennismakingslessen
kan via www.tynaarlo.nl/ sportpret.

Kennismakingslessen sport en cultuur 

Vragen?
Heeft u vragen over sport- en cultuurpret, dan kunt u telefonisch con-
tact opnemen met de gemeente via het algemene nummer (0592 -
266 662). U kunt ook een email sturen naar sportpret@tynaarlo.nl.

Zuidlaren
Judo
Basketbal
Fitness
Fitgym op muziek
Bootcamp
Yoga
Freerunning
Streetdance
Sportinstuif
Gymnastiek
Theater
Tennis

Vries
Majorette
Tafeltennis
Survival
Fitness
Bootcamp
Theater

Eelde-Paterswolde
Tafeltennis
Judo
Naailes
Theater
Musical
Turnen

De gemeente haalt begin januari geen afgedankte kerstbomen meer
op. De afgedankte kerstbomen kunnen in de groen container of tij-
dens openingsuren naar de milieustraat worden gebracht.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kerstbomen


