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Schapen toeren weer door 
Tynaarlo
Het coronavirus heeft een gro-
te impact op ons leven, geluk-
kig gaan sommige dingen ge-
woon door zoals we gewend 
zijn. Zo trekt de schaapskudde 
van herder Nico Buitenkamp 
vanaf deze week weer door de 
gemeente. Sinds 2012 zet de 
gemeente schapen in voor eco-
logisch grasland-beheer. 

Net als voorgaande jaren start 
de tour van de schapen en 
lammetjes achter het gemeen-
tehuis in Vries. Nadat daar het 
gras is gekortwiekt wordt de 
kudde verdeeld in kleinere 
groepen. De schapen gaan dan 
op diverse locaties in de ge-
meente ‘aan het werk’. 

De schapen in de kudde zijn 
echte oerschapen: Drentse hei-
deschapen en Schoonebekers. 
De schapen toeren door de 
gemeente tot ongeveer half 
november. Behalve nuttig is de 
kudde schapen ook gewoon 
mooi om te zien.

De schaapskudde van herder Nico Buitenkamp met bordercollie Thor

Gemeente brengt zaalhuur 
vervallen trainingen en 
wedstrijden niet in rekening 
bij sportverenigingen
Burgemeester Marcel Thijsen 
vertelt dat de gemeente de 
zaalhuur van vervallen trai-
ningen en wedstrijden niet in 
rekening brengt bij de gebrui-
kers. “Sporters kunnen nu geen 
gebruik maken van de voorzie-
ning die ze huren, dus leggen 
wij die rekening ook niet neer 
bij de sportverenigingen.” 

Thijsen prijst de sportverenigin-
gen in de gemeente Tynaarlo 
voor de verantwoordelijkheid 
die zij al uit zichzelf namen, 
nadat de eerste maatrege-
len begin maart werden aan-
gekondigd. “Het advies van  
sportbonden en sportkoepel 
NOC*NSF om wedstrijden en 
trainingen te staken werd 
massaal opgevolgd. Dat was 

geen eenvoudig besluit voor 
de besturen, zo middenin het 
seizoen. We treffen het met 
vrijwilligers met zo’n groot ver-
antwoordelijkheidsgevoel.”

Vanwege de maatregelen in 
de aanpak van het coronavirus 
sloot de gemeente kort hierop 
haar binnensportaccommoda-
ties. Formeel gelden de maat-
regelen omtrent de sluiting 
van sportvoorzieningen tot en 
met 6 april. Uiterlijk op die da-
tum besluit het kabinet of deze 
maatregel verlengd wordt. Ge-
zien de aangescherpte maat-
regelen die tot 1 juni gelden, 
moet rekening gehouden wor-
den met een verlenging van de 
sluiting van binnensportaccom-
modaties.

Ook in bijzondere tijden gaat 
onze dienstverlening door
We leven in een bijzondere 
tijd. We houden meer afstand 
om juist de kwetsbare groep 
in onze samenleving te be-
schermen. Dit betekent dat 
Werkplein Drentsche Aa haar 
dienstverlening anders moet 
inrichten. En dat doen we, 
want onze dienstverlening aan 
u gaat door. Vanwege corona-
maatregelen is ons kantoor nu 
gesloten. U kunt wel gebruik 
blijven maken van onze dienst-
verlening. Dit kan via telefoon 
0592 39 16 00 en via mail info@
wpda.nl. 

Moet u documenten inleve-
ren? Dit gaat het snelst digitaal 
via onze website www.wpda.
nl bij ‘documenten inleveren’. 
Lukt het u niet om het via onze 

website aan te leveren stuur 
dan de documenten voorzien 
van uw cliëntnummer in een 
gesloten envelop naar ons op. 
Het adres is Werkplein Drent-
sche Aa, Antwoordnummer 35, 
9400 VB Assen. Een postzegel is 
niet nodig.

Bent u zelfstandig ondernemer 
en heeft u fi nanciële proble-
men door alle overheidsmaat-
regelen? Wellicht komt u in 
aanmerking voor een tijdelijke 
overbrugging Zelfstandig On-
dernemers. Kijk op onze web-
site hoe u deze overbrugging 
aan kunt vragen. Kijk ook op 
de site van de Kamer van Koop-
handel voor een overzicht van 
alle maatregelen die er zijn 
voor ondernemers.

Voorzitter veiligheidsregio stelt 
nieuwe noodverordening vast
Sinds woensdag 26 maart is een nieuwe noodverordening van 
kracht, met aangescherpte maatregelen om het coronavirus on-
der controle te krijgen. 
Dit is een aanscherping van de eerdere verordening die op 16 
maart in ging. De noodverordening kunt u via www.vrd.nl inzien, 
onder het kopje maatregelen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor 
Zelfstandig Ondernemers (TOZO) 
Het kabinet heeft een tijdelijke 
versoepelde regeling ingesteld 
om ondernemers (waaronder 
ZZP’ers) te ondersteunen. Het 
doel van de regeling is dat zij 
hun bedrijf kunnen voortzet-
ten. De regeling voorziet in in-
komensondersteuning en een 

lening voor bedrijfskapitaal.
Ondernemers die in de gemeen-
te Tynaarlo wonen kunnen voor 
het aanvragen van de regeling 
terecht bij Werkplein Drentsche 
Aa (WPDA). Kijk voor meer in-
formatie en het aanvraagfor-
mulier op www.wpda.nl.

De TOZO maakt deel uit van 
een breed maatregelenpakket 
van de Rijksoverheid. Een over-
zicht van alle steunmaatregelen 
vindt u op de website van de 
Kamer van Koophandel: 
www.kvk.nl/corona

Voorontwerp bestemmingsplan 
Vries Zuid ter inzage
Vanaf vrijdag 3 april ligt het 
voorontwerp bestemmings-
plan voor de dorpsuitbreiding 
in Vries Zuid ter inzage. In ver-
band met de Coronamaatrege-
len is het plan alleen digitaal 
in te zien. Reageren kan zowel 
mondeling als schriftelijk tot en 
met donderdag 30 april 2020. 

Ruimtelijkeplannen.nl
Het voorontwerp bestem-
mingsplan en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien op de 
website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Via de knop ‘Plannen 
zoeken’ kunt u zoeken op de 
naam- en nummer van het pro-
ject. In het geval van Vries Zuid 
is dit nummer: is NL.IMRO.1730.
BPVriesZuid-0201.

Reageren
Iedereen kan tot en met don-
derdag 30 april 2020 een reac-
tie geven op het voorontwerp 
bestemmingsplan. Dit kan zo-
wel schriftelijk als mondeling. 
Een reactie dient minimaal 
voorzien te zijn van de naam 
en het adres van de indiener. 
Een schriftelijke reactie kan 
gestuurd worden naar het col-
lege van burgemeester en wet-
houders. Dat kan per post naar 
Postbus 5, 9480 AA Vries of per 
e-mail naar vrieszuid@tynaarlo.
nl. Voor een mondelinge re-
actie kunt u contact opnemen 
met de heer M. van der Gaag 

via telefoonnummer 0592 - 266 
662.

Vervolgprocedure
Na de ter inzage legging van 
het voorontwerp bestem-
mingsplan worden eventuele 
inspraakreacties beantwoord. 
Naar verwachting wordt de ge-
meenteraad in juni gevraagd 
om het ontwerpbestemmings-
plan en het concept beeldkwa-
liteitsplan, inclusief steden-
bouwkundig plan, ter inzage 
te leggen. Dan is er zes weken 
de gelegenheid om een reactie 
in te dienen. 

Participatieproces
In Vries wil de gemeente een 
dorpsuitbreiding realiseren 
van maximaal 75 woningen. 
Het plan hiervoor is tot stand 
gekomen met behulp van vier 
ontwerpsessies met omwonen-
den, toekomstige bewoners en 
andere geïnteresseerden. Op 
deze manier wil de gemeen-
te komen tot een plan dat te-
gemoet komt aan de actuele 
vraag en toekomstige behoefte 
aan woningen in Vries.  

Een verslag van het partici-
patieproces en het concept 
beeldkwaliteitsplan zijn te vin-
den op de projectpagina Vries 
Zuid: www.tynaarlo.nl/bou-
wen-en-wonen/vries-zuid

Tijdens de raadstafel van dinsdag 10 maart gingen inwoners en 
raadsleden met elkaar in gesprek over hoe het participatieproces 
is ervaren.

Burgemeester neemt petitie 
tegen forensisch beschermd 
wonen in Zuidlaren in ontvangst
Maandag 30 maart nam burge-
meester Marcel Thijsen de peti-
tie tegen forensisch beschermd 
wonen op het Dennenoord-ter-
rein in Zuidlaren digitaal in 
ontvangst. Deze is door 2.203 
mensen ondertekend.

Thijsen vindt vooral de mo-
gelijke extra uitbreiding met 
40 plaatsen voor TBS’ers die 
Forint aankondigde zorgelijk. 
“Wat dat betreft spreekt de 
petitie voor zich: draagkracht 
en draagvlak hiervoor ont-
breekt in het dorp. Daarnaast 
is het niet ondenkbaar dat 

verdere uitbreiding van foren-
sische zorg de ontwikkelings-
mogelijkheden van het gehele 
Dennenoord-terrein ernstig 
beperkt.” De gemeente is hier-
over inmiddels in gesprek met 
Lentis.
  
De komst van negen patiën-
ten in het witte huis kan de 
gemeente niet tegenhouden, 
omdat het gebruik binnen het 
bestemmingsplan past. Verder 
komt de openbare orde en 
veiligheid niet dusdanig onder 
druk te staan dat de gemeente 
op die grond kan ingrijpen.

Foto: Lentis erfgoed

Kennisgeving van de Regionale 
uitvoeringsdienst Drenthe
Op maandag 6 april vergadering van het algemeen bestuur van de RUD.  De agenda en overige 
stukken kunt u  raadplegen op www.ruddrenthe.nl (In verband met Corona is de vergadering tele-
fonisch)

Voorverkoop abonnementen 
buitenbaden uitgesteld
Door de onzekerheid over het verdere vervolg van de corona 
maatregelen is de voorverkoop van de abonnementen bui-
tenzwembaden in de gemeente Tynaarlo tot nadere datum 
uitgesteld.


