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Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 januari is
de Noordelijke motorbeurs bij de Expo in Assen
(voorheen TT Hall). Politie Noord-Nederland is er
ook en geeft bij stand 20044 voorlichting over vei-
lig motorrijden. Onder het motto ‘Samen richting
Nul verkeersslachtoffers’.

In de stand worden onder andere handige tips ge-
geven over veilige motorkleding en anticiperen in

het verkeer, maar ook over het onderhoud van de
motor. Daarnaast is er een rijsimulator en maken
bezoekers kans op een complete voorjaarscheck
voor de motor en andere prijzen. 

De beurs is vrijdag 17 januari open van 18.00 tot
22.00 uur en zaterdag 18 en zondag 19 januari van
10.00 tot 18.00 uur. Meer weten over de beurs? Kijk
dan op www.denoordelijkemotorbeurs.nl. 

Politie geeft voorlichting op
Noordelijke motorbeurs Assen

Zorgcafé in Ons Dorpshuis 
over Diabetes
Maandag 20 januari om 14.00 uur is er weer een Zorgcafé in Ons
Dorpshuis. Mw.B. Boermalaan 4 in Paterswolde.
Het thema is:  Diabetes, een chronische ziekte die steeds meer voor-
komt.
Gerda van der Velds geeft een presentatie, zij is van de Diabetes Ver-
eniging Nederland (DVN, de patiëntenvereniging voor mensen
met diabetes) en is Regiomanager in de Regio Drenthe. 

In Nederland hebben circa 1.2 miljoen mensen diabetes en elke
week komen er 1.200 patiënten bij. Wereldwijd hebben 425 miljoen
mensen diabetes. Er zijn meerdere typen diabetes, de belangrijk-
ste zijn type 1 en type 2.  In Nederland hebben 100.000 mensen type
1 diabetes, de anderen hebben type 2. 
Wat houdt diabetes in en wat zijn de verschillen tussen de typen? 
Welke behandelingen zijn mogelijk en is er kans op genezing?

Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom. De toegang is
gratis. Vanaf 13.30 is de zaal open, aanvang programma 14.00 uur. 
Meer informatie: Vera Lolkema, Trias: 0592 – 338 938 of
vera.lolkema@stichtingtrias.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

Wat karakteriseert de gemeente Tynaarlo en hoe zou ze er in de toe-
komst uit moeten zien? Bijvoorbeeld op het gebied van wonen,
duurzaamheid, ondernemen, bereikbaarheid, natuur, landbouw en
voorzieningen in de kernen. Dat zijn vragen en thema’s die centraal
staan bij het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente legt ze
de komende tijd voor aan haar inwoners tijdens een aantal inloop-
bijeenkomsten.

Inloopbijeenkomsten in Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en
Vries
De inloopbijeenkomsten zijn gepland op drie zaterdagmiddagen in
februari, allen van 13.00 tot 17.00 uur. De eerste is in Eelde-Paters-
wolde op 1 februari in de Herberg van Hilbrantsz, de tweede is in Zuid-
laren op 8 februari in het Brinkhotel en de derde is in Vries op 29 fe-
bruari in café Onder de Linden. Bezoekers kunnen gedurende de
middag binnenlopen op een moment dat het hun schikt.

Bezoekers kunnen aanschuiven bij een gesprekstafel, informatie in-
winnen op de informatiemarkt of meedoen aan een van de andere
activiteiten. Daarnaast is er een tentoonstelling met schilderijen over
de toekomst van Tynaarlo die door basisschoolleerlingen in de ge-
meente zijn gemaakt. Verder is er een illustrator aanwezig en is er een
tekenwedstrijd voor de kinderen. 

Aanvullende bijeenkomsten in de kleine dorpen
In maart en april houdt de gemeente voor de verschillende kleine dor-
pen aanvullende bijeenkomsten. Zo krijgen alle inwoners de kans om
mee te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun directe woon-
en leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deelnemers
aan een gesprekstafel hun opvattingen en ideeën delen. Meer in-
formatie over de data en locaties van deze bijeenkomsten volgt later,
onder andere via de website van de gemeente en via
www.typischtynaarlo.nl. 

Wat is een omgevingsvisie en wat gebeurt er met de 
reacties? 
Elke gemeente moet een omgevingsvisie opstellen voor de toekomst
van hun woon-en leefomgeving. Hieraan worden straks het omge-
vingsplan (nu nog bestemmingsplannen) en beleid op het gebied van
bijvoorbeeld wonen, duurzaamheid en leefbaarheid getoetst.

Meer informatie over Typisch Tynaarlo en de bijeenkomsten op
www.typischtynaarlo.nl. 

Wat vinden inwoners
Typisch Tynaarlo?

Op donderdag 30 januari 2020 vindt in de Bloe-
menveiling in Eelde de derde editie plaats van de
Haren-Tynaarlose Uitdaging. Tijdens dit maat-
schappelijke event komen bedrijven, verenigingen
en organisaties bij elkaar op de beursvloer 
om materialen, menskracht of diensten uit te 
wisselen zónder elkaar daarvoor te betalen. 
Wethouder Pepijn Vemer verzorgt de opening. 

Delen staat centraal
Het doel van de beursvloer is om wensen van deel-
nemers te realiseren en maatschappelijke initiatie-
ven mogelijk te maken. Niet door ervoor te betalen,
maar door het delen van kennis, faciliteiten en

spullen. Deelnemers kunnen een vraag neerleg-
gen en daarvoor een tegenpresentatie aanbieden.
Tijdens het evenement is er alle ruimte om te net-
werken met live muziek en theater. Ook verzorgt
schrijver Kees Klomp, bekend van het programma
VPRO Tegenlicht, een inleiding over betekenisvol
ondernemen. 
De beursvloer is een initiatief van de Haren-Ty-
naarlose Uitdaging, een bedrijvennetwerk dat
maatschappelijk betrokken ondernemerschap wil
aanjagen. Deelname aan de Beursvloer is gratis.
Aanmelden voor Beursvloer 2020 en een actueel
overzicht van vraag en aanbod is te vinden op
www.beursvloer2020.nl.

Wethouder Vemer opent beursvloer op
3e editie Haren-Tynaarlose Uitdaging 

De laatste tijd ontvangt de gemeente re-
gelmatig meldingen van het dumpen van
kerstbomen in de openbare ruimte. Dit is
niet de bedoeling!  De afgedankte kerstbo-
men kunnen in de groene container of tij-
dens openingsuren naar de milieustraat
worden gebracht. Hieraan zijn geen kosten
verbonden. Let op: doe de kerstboom in
stukken in de container en zorg ervoor dat
het deksel van de container goed sluit.

Afgedankte kerstbomen 


