
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

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

 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 29 januari

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 10 
februari van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In 
overleg kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. 
Een afspraak maken kan tot en met donderdag 6 februari 12.00 
uur via een medewerker van het team Juridische Zaken van de 
gemeente (tel. 0592-266 662).

Op de foto v.l.n.r.: Hilleke Postma (directeur CKC Het Stroomdal), wethouder Hans de Graaf, Albert 
Velthuis (bestuurder CKC Drenthe) en Jan Ensink (medewerker vastgoed gemeente Tynaarlo).

Wethouder De Graaf bezoekt  
tijdelijke locatie CKC Het Stroomdal
Wethouder Hans de Graaf 
bracht vrijdag 24 januari een 
bezoek aan CKC Het Stroom-
dal. Leerlingen van de school 
krijgen tijdelijk les in het pand 
van het Harens Lyceum, omdat 
hun eigen school wordt ver-
bouwd. De wethouder werd 
rondgeleid door Albert Velt-
huis, bestuurder van CKC Dren-
the.
 
Tijdelijke onderkomen in 
Harens Lyceum 
Het Stroomdal is de eerste  
basisschool die tijdelijk onder-
dak vindt in het pand van het 
Harens Lyceum. Ook voor de  
andere basisscholen in Zuid- 
laren staat renovatie of nieuw-
bouw gepland. Om deze scho-
len tijdens de bouwwerkzaam-
heden onderdak te bieden, 
heeft de gemeente Tynaar-
lo een deel van het Harens  
Lyceum verbouwd. Komende 
zomer komt ook het andere 
deel van het gebouw beschik-
baar voor tijdelijke huisvesting. 

De Graaf verwacht het ge-
bouw van het Harens Lyceum 
ongeveer vijf jaar in te zetten 
als tijdelijk onderkomen voor 
de basisscholen. “Ik wilde het  
resultaat graag eens met eigen 

ogen aanschouwen. Natuurlijk 
is het een tijdelijke oplossing, 
maar ik vind het belangrijk dat 
de leerlingen er goed bij zit-
ten.” 

Blij met de tijdelijke locatie
En dat is gelukt, vindt Albert 
Velthuis, bestuurder van CKC 
Drenthe. “We hebben royaal 
de ruimte en het schoolterrein 
is goed ingericht. Met name 
het halen en brengen was wel 
even spannend, want de kin-
deren moeten nu de Stations-
straat oversteken. Maar we zijn 
blij met de tijdelijke locatie, 
een goede oplossing voor Het 
Stroomdal. En later mogelijk 
nog voor onze andere scholen 
wanneer die verbouwd gaan 
worden. Ook de samenwerking 
met de gemeente hierin verliep 
goed. Plezierige gesprekken, 
en altijd in oplossingen den-
ken. Dat was prettig.”

Accommodatiebeleid
De modernisering van de basis-
scholen is onderdeel van het ac-
commodatiebeleid van de ge-
meente Tynaarlo. De gemeente 
werkt daarmee aan moderne 
en toekomstbestendige huis-
vesting voor sportverenigingen 
en onderwijs. “In de praktijk 

betekent dit dat vrijwel alle 
scholen en sportvoorzienin-
gen in onze gemeente worden 
gerenoveerd, verbouwd of 
nieuwbouw krijgen”, legt wet-
houder De Graaf uit. Een groot 
deel van de projecten in het ac-
commodatiebeleid is inmiddels 
uitgevoerd. Zo zijn de scholen 
in Eelde-Paterswolde, Vries en 
Tynaarlo vernieuwd, inclusief 
de gymzalen. Ook is de dub-
bele sporthal in Groote Veen 
gereed en in gebruik genomen. 

Onderwijs en sport
De plannen voor een campus 
voor onderwijs en sport aan 
De Wenakkers worden op dit  
moment nog herzien. Dat was 
nodig nadat bekend werd dat 
het Harens Lyceum haar vesti-
ging in Zuidlaren sluit komen-
de zomer. Daarmee viel een 
belangrijke pijler onder de 
plannen weg. De Graaf: “We 
hebben de afgelopen tijd uit-
voerig gesproken met sport-
verenigingen en scholen wat 
ervoor nodig is om ook de 
sportaccommodaties te moder-
niseren. De aangepaste plan-
nen worden nu uitgewerkt. Ik 
verwacht dat we die komend 
voorjaar aanbieden aan de  
gemeenteraad.”

Cursus Politiek Actief: 
iets voor u?
Wilt u een kijkje nemen ach-
ter de schermen van de loka-
le politiek of heeft u politie-
ke ambities? Geef u dan op 
voor de gratis cursus Politiek  
Actief in maart. De cursus 
wordt georganiseerd door de 
gemeenteraad van Tynaarlo 
en bestaat uit vier bijeen-
komsten in het gemeente-
huis in Vries. Met deze cur-
sus wil de gemeenteraad de 
lokale democratie versterken 
en mensen laten ervaren hoe 
lokale politiek in de praktijk 
werkt. 
 
Programma en data
Tijdens de eerste drie bijeen-
komsten is er aandacht voor 
onder andere politieke partij-
en, verkiezingen, bestuurlijke 
besluitvorming, gemeente- 
financiën en de instrumenten 
van de raad. Ook is er gele-

genheid om kennis te maken 
met raadsleden. Tijdens de 
vierde en afsluitende avond 
wonen de cursisten een 
raadsvergadering bij. De drie 
cursusavonden vinden plaats 
op maandag 2, 9 en 16 maart 
van 19.00 uur tot uiterlijk 
22.00 uur. De raadsvergade-
ring is op dinsdagavond 24 
maart. 

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 21 
februari via griffie@tynaarlo.
nl. Vermeld daarbij uw naam, 
adres en telefoonnummer 
en geef uw motivatie voor 
deelname aan de cursus.  De 
cursus gaat door als er mini-
maal 10 aanmeldingen zijn. 
Er is ruimte voor maximaal 
25 cursisten. Heeft u nog vra-
gen dan kunt u bellen met de 
griffie: 0592 266 662.

Winnaars schilderwedstrijd 
Typisch Tynaarlo 
Groep 8 van de Holtenhoek 
uit Vries en groep 8 van de 
Rietzanger in Eelderwolde zijn 
beide gekozen tot winnaars 
van de schilderwedstrijd Ty-
pisch Tynaarlo voor scholen. De 
winnende groepen leerlingen 
kregen afgelopen week hun 
prijzen uitgereikt door burge-
meester Marcel Thijsen en wet-
houder René Kraaijenbrink. De 
prijs bestaat uit een taart en 
een cheque van € 500,00 voor 
een dagje uit naar keuze met 
de hele klas.

De wedstrijd is onderdeel van 
de campagne Typisch Tynaarlo, 
dat als doel heeft inwoners te 
betrekken bij de totstandko-
ming van de omgevingsvisie 
voor de gemeente. De leerlin-
gen werd gevraagd een schil-
derij te maken van hun ideale 
dorp in de toekomst. Voor de 
wedstrijd werden alle 20 basis-
scholen in de gemeente Tynaar-
lo uitgenodigd. Twaalf scholen 
deden mee. Kijk voor meer in-
formatie over de omgevingsvi-
sie op www.typischtynaarlo.nl

Militaire oefening
van 3 t/m 14 februari vindt een 
militaire oefening plaats in het 
gebied tussen Amersfoort en 
het Lauwersmeer (Groningen). 
Defensie houdt in deze periode 
een oefening waarbij groepen 
verkenners worden getraind. 
In onder andere de omgeving 
van Veenhuizen, Vliegveld Eel-
de en in de Eemshaven worden 
verkenningen uitgevoerd en 
waarnemingsposten ingericht.

De verkenners rijden in het ver-
kenningsvoertuig de ‘Fennek’ 
en opereren in ploegen van 
twee voertuigen met elk drie 
personen aan boord. Er wordt 
gebruik gemaakt van een ‘oe-
fenvijand’. Deze oefenvijand 
verplaatst zich voor de eenheid 
uit. De militairen verplaatsen 

zich bewapend door het ge-
bied. Op een enkele locatie 
wordt gebruik gemaakt van 
oefenmunitie.

De oefenende eenheid:
• Maakt in principe alleen ge-

bruik van openbare wegen, 
paden en terreinen.

• Vraagt vooraf toestemming 
aan de rechtmatige eigenaar 
of beheerder van het terrein, 
als niet openbare wegen, 
paden en terreinen gebruikt 
worden.

De militairen doen hun uiter-
ste best om schade en overlast 
te voorkomen. Mocht toch 
schade ontstaan, dan kunnen 
gedupeerden zich (onder ver-
melding van zoveel mogelijk 
gegevens) melden bij:

Ministerie van Defensie, CDC/
JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon: 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

Inloopbijeenkomsten gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen - De Punt
Op 30 januari en 6 februari or-
ganiseert de provincie Drenthe 
in Borger en Gieten van 16.00 
uur tot 20.00 uur een inloop-
bijeenkomst over de gedeelte-
lijke verdubbeling van de N34 
tussen Emmen en De Punt. U 
kunt zich onder andere laten 
bijpraten over de stand van za-
ken rondom de verschillende 
onderzoeken die gedaan zijn. 
Medewerkers van de provin-

cie laten ook graag zien waar 
de zoekgebieden liggen voor 
een mogelijke verdubbeling en 
welke oplossingen er voor het 
verbeteren van de doorstro-
ming bij de rotonde in Gieten 
zijn. 
U kunt vragen stellen en hoort 
meer over het proces dat nu 
gaat spelen. De bijeenkomsten 
in Borger en Gieten hebben de-
zelfde opzet. 

• Donderdag 30 januari 2020 
in Borger
U bent van harte welkom 
tussen 16.00-20.00 uur in het 
Hunzehuys aan de Molen-
straat 3F in Borger. 

• Donderdag 6 februari 2020 
in Gieten
U bent van harte welkom 
tussen 16.00-20.00 uur in 
Jimm’s aan de Stationstraat 2 
in Gieten.


