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Beste inwoners van Tynaarlo,
We maken samen bijzondere tijden door. De afge-
lopen week heeft het kabinet verschillende maatre-
gelen afgekondigd om verdere verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan. Maatregelen die veel in-
vloed hebben op ons dagelijks leven. Onze kinderen 
kunnen niet naar school, restaurants en cafés zijn ge-
sloten en evenementen en bijeenkomsten worden ge-
annuleerd. Ook op het persoonlijke vlak betekent het 
veel. Onze gebruikelijke omgangsvormen moeten we 
aanpassen. En we zijn terughoudend met onze sociale 
contacten, zeker als het gaat om de kwetsbare groe-
pen. Het vraagt veel van ons allemaal!

Het is goed om te zien dat inwoners, ondernemers en 
andere organisaties in Tynaarlo hun verantwoorde-
lijkheid nemen. Ik begrijp dat deze situatie veel vra-
gen oproept en een gevoel van onzekerheid geeft. 
De burgemeesters in Drenthe werken op dit moment 

maximaal samen om verdere verspreiding van het Co-
ronavirus in Drenthe te beperken. Daar zijn al onze 
inspanningen op gericht. Daar hebben we u bij nodig. 
Zorg voor elkaar. Dat is wat nu het hardste nodig is. 
Denk hierbij aan mensen die wegens ouderdom of 
ziekte hun huis niet uitkunnen. De hulp die nu aan el-
kaar geboden wordt, vind ik hartverwarmend. Zo ont-
staan er spontane initiatieven om anderen te helpen 
door boodschappen voor ze te doen. En heb aandacht 
voor sociale contacten: bel eens wat vaker, stuur een 
berichtje of skype even met elkaar. Blijf elkaar vast-
houden, ook al mag dat niet met de handen. 

Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar alle ho-
recaondernemers en ZZP’ers in onze gemeente. Zij 
worden door deze situatie hard geraakt en ik begrijp 
het dat zij zich zorgen maken. Steun kan in mijn ogen 
niet uitblijven. Ik hoop en verwacht dat Den Haag dan 

ook snel met de gewenste ondersteuning komt. Daar 
waar ik kan, zal ik mijn netwerk aanwenden om deze 
problematiek bespreekbaar te maken. Ik heb dat de 
horecaondernemers in onze gemeente inmiddels ook 
laten weten.

Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken voor alle 
mensen die ons land op dit moment draaiende hou-
den. De mensen in de zorg, openbaar vervoer, trans-
port, kinderopvang, hulpverleningsdiensten. En voor 
de leraren die nu zo goed en kwaad als het gaat toch 
op afstand proberen onderwijsactiviteiten voor kin-
deren beschikbaar te stellen. Ik heb daar al prachtige 
voorbeelden van voorbij zien komen. Dat is mooi. We 
moeten het samen doen. De hele samenleving is aan 
zet. Samen zetten we de schouders eronder. 

Gemeentehuis of de gemeentewerf 
bezoeken? 

Marcel Thijsen
Burgemeester Gemeente Tynaarlo

Houd u dan wegens het Coro-
na-virus aan de regels. Daar-
naast vragen we u waar moge-
lijk met uw pinpas te betalen. 
Zo wordt fysiek contact zoveel 
mogelijk gemeden.

Sociale teams
Vanwege de afgekondigde 
maatregelen kunt u op dit 
moment niet op één van de 
locaties van de sociale teams 
terecht. Ook worden er geen 
huisbezoeken afgelegd. Heeft 
u vragen, mail naar sociaal-
team@tynaarlo.nl of bel naar 
0592 – 266737.

Archiefbezoek
Tot en met 6 april kunnen 
geen afspraken gemaakt 
worden voor archiefbe-
zoek. Specifi eke vragen 

om informatie kunnen via 
info@tynaarlo.nl worden ge-
steld. Voor het maken van scans 
of kopieën worden de tarieven 
volgens de legesverordening 
gehanteerd.

Afgelaste gemeentelijke 
bijeenkomsten / evenementen
Bijeenkomsten omgevingsvisie: 
- 19 maart Yde en De Punt
- 26 maart Eelderwolde
- 2 april De Groeve, 
  Zuidlaarderveen, Midlaren
- Raadsvergadering: 24 maart
- Opening sporthal Groote
  Veen: 28 maart
- Compostactie 28 maart
- Voorjaarsmarkt Zuidlaren: 
  8 april

Op de hoogte blijven van de 
actuele stand van zaken? 

Kijk op www.tynaarlo.nl

Gemeenteraad
Gevolgen maatregelen tegen 
verspreiding Coronavirus  
De burgemeester en de griffi er 
hebben vrijdag de gemeen-
teraad laten weten dat het 
voor hen principieel van be-
lang is dat iedere inwoner en 
elk raadslid mee moet kunnen 
doen bij politieke bijeenkom-
sten. De praktijk is op dit mo-
ment dat een veel van onze 
inwoners vanwege gezond-
heidsrisico’s of vanwege de af-
gekondigde maatregelen thuis 
moeten blijven en dus niet deel 
kunnen nemen. Daarom heb-
ben we besloten dat in ieder 
geval deze maand geen raads-
vergaderingen en raadstafels 
worden gehouden. Daarnaast 

is de cursus Politiek Actief tot 
nader orde opgeschort.

75 jaar bevrijding
Vanwege de afgekondigde 
maatregelen om verspreiding 
van het coronavirus zoveel 
mogelijk te beperken, zijn alle 
activiteiten tot en met 6 april 
afgelast. Het comité in Eel-
de-Paterswolde heeft aange-
kondigd alle activiteiten tot en 
met 20 april niet door te laten 
gaan. Dit heeft te maken met 
voorbereidingen en repetities 
die nu niet kunnen plaatsvin-
den.

Kijk voor de actuele stand 
van zaken op 
www.tynaarlo/75-jaar-vrijheid

Beste kinderen in Tynaarlo, 
Het was vast een beetje gek wakker worden 
maandag. In plaats van aankleden, ontbijten en 
naar school gaan, kon je het rustig aan doen om-
dat je thuis moest blijven. Onze regering heeft 
namelijk besloten dat het beter is dat de scholen 
een tijdje dicht blijven. Om te voorkomen dat er 
te veel mensen tegelijk ziek worden door het 
Coronavirus.

De maatregelen die zijn genomen hebben ge-
volgen voor heel veel dingen die we altijd nor-
maal en vanzelfsprekend vonden. Naar school 
gaan, sporten of bij opa en oma op bezoek. Het 
kan niet zomaar meer. Ik kan me voorstellen dat 
dit veel vragen bij je oproept. En dat je je hier 
soms zorgen over maakt. Heel begrijpelijk. Ook 
heb die vragen en ja, ook ik maak me wel eens 
zorgen. Maar ik geloof ook dat alles snel weer 
goed komt.

In Nederland hebben we heel veel goede dok-
ters. Er zijn allerlei knappe koppen aan het na-
denken wat we kunnen doen om alles weer zo 
snel mogelijk normaal te laten zijn. Ook jij kunt 
daarbij helpen. Door goed te luisteren naar de 

adviezen die worden gegeven. 

Je hebt ze vast al eens gehoord. Was goed je 
handen, hoest en nies in je elleboog. En ben je 
verkouden, blijf dan gewoon lekker thuis. We 
hebben tegenwoordig gelukkig allerlei apps en 
technieken waardoor we op andere manieren 
contact met elkaar kunnen zoeken. 

Er gaan op dit moment ook berichtjes rond die 
niet waar zijn en juist voor extra paniek zorgen. 
Doe daar niet aan mee, wil ik je vragen. En twij-
fel je of iets wel of niet waar is, vraag het na bij 
je ouders of een andere volwassene.

Ik ben ervan overtuigd dat we er samen voor 
zorgen dat alles weer zo snel mogelijk wordt. 
Blijf positief, let goed op jezelf en op een ander 
en volg de adviezen. Ik reken op je hulp!

Marcel Thijsen
Burgemeester 

gemeente Tynaarlo


