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Om 75 jaar bevrijding te herdenken wapperden op maandag 13 april veertig vlaggen in Eelde. 
Ook in de andere dorpen in onze gemeente werd 13 april gevlagd om de bevrijding te herdenken. 
Foto Henk Middendorp.

Uit de Raad
Vooruitblik: digitale raadsvergadering 
21 april, 20.00 uur 

De gemeenteraad neemt in 
de komende vergadering een 
aantal besluiten over o.a. de 
Visie Bibliotheek 2020-2024, 
de wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling Veilig-
heidsregio Drenthe 2020 en 
het vaststellen van de regi-
onale Nota bodembeheer, 
bodemkwaliteit en bodem-
functie. Een volledig over-
zicht van alle onderwerpen in 
deze vergadering is te vinden 
op de raadswebsite: raad.ty-
naarlo.nl.

Spoedwet digitale 
besluitvorming
De gemeenteraad vergadert 
deze keer niet in het ge-
meentehuis maar digitaal. 
Het is de eerste keer dat de 
raad digitaal vergadert en 
digitaal besluiten neemt. 
Tot nu toe was dat juridisch 
niet mogelijk maar door de 
spoedwet digitale besluit-

vorming kan dat nu wel. Het 
Rijk heeft recent met deze 
wet ingestemd en maakt het 
mogelijk dat gemeentera-
den tijdelijk via een digitale 
vergadering rechtsgeldige 
besluiten kan nemen nu het 
door de  beperkende maat-
regelen als gevolg van het 
corona-virus het niet goed 
mogelijk is om fysiek bijeen 
te komen. In eerste instantie 
geldt de wet tot 1 september 
dit jaar met de mogelijkheid 
om te verlengen. 

Live meekijken
Het blijft mogelijk om de 
raadsvergadering live te vol-
gen. Dat kunt u doen via de 
raadswebsitesite. Op de site 
is de vergadering tevens ach-
teraf terug te kijken. Wilt u 
iets zeggen tijdens de verga-
dering? Neem dan contact 
op met de griffi e: griffi e@
tynaarlo.nl 

Sociale teams telefonisch 
en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen anders 
uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden voor 
inwoners klaar. De locaties waar u normaal gesproken terecht 
kunt zijn gesloten, maar de teamleden zijn telefonisch en per 
mail bereikbaar. Heeft u een vraag, mail naar sociaalteam@ty-
naarlo.nl of bel 0592 - 266 737.

Oproep van de jongerenwerkers van Tynaarlo
Door het coronavirus en alle 
maatregelen ziet het dagelijks 
leven er voor iedereen anders 
uit op dit moment. Juist bij jon-
geren kan dit er aardig inhak-
ken. De een mist studiegeno-
ten of collega’s van het werk, 
de ander maakt zicht zorgen 
over het afronden van de stu-
die en weer een ander maalt 
over de mogelijke gevolgen 
van het coronavirus en vreest 
voor de gezondheid van fami-
lie en vrienden. Ook beginnen 
veel jongeren zich te vervelen 

nu ze meer thuiszitten.

Herkenbaar?
Herken jij jezelf (of uw zoon/
dochter) hierin? Weet dan dat 
jongerenwerkers Robin en 
Judith tot steun kunnen zijn. Zij 
staan klaar voor alle jongeren 
in de gemeente Tynaarlo. Juist 
in deze tijd willen zij graag met 
jongeren in contact blijven en 
hen helpen met problemen 
waar ze tegenaan lopen.
Wie vragen heeft, iets wil doen 
voor een ander, zich zorgen 

maakt, hulp nodig heeft of 
gewoon even wil kletsen kan 
met de jongerenwerkers bellen 
of appen. De jongerenwerkers 
maken deel uit van de sociale 
teams van de gemeente.

Contact
Bel of app Robin via tel. 
0686879760 of Judith via tel. 
0629105721. 
Voor meer informatie, tips en 
challenges volg het jongeren-
werk op instagram (jongeren-
werk_tynaarlo)

Hulp nodig of juist te bieden? 
Stichting Trias kan u helpen
Nu we zoveel mogelijk thuis 
moeten blijven is het soms 
moeilijk om de dagen door te 
komen. Vooral voor ouderen, 
mensen die alleen zijn en ande-
ren die het moeilijk hebben in 
deze onzekere tijd. Ook man-
telzorgers kunnen druk voelen 
nu zij soms niet meer de zorg 
kunnen verlenen die zij anders 
geven. Of misschien heeft u 
deze tijd juist tijd over en wilt u 
wat voor een ander betekenen.

Wie zich zorgen maakt, be-
hoefte heeft aan een gesprek 

of met een vraag zit kan con-
tact opnemen met Stichting 
Trias. Om hulp te bieden brengt 
Stichting Trias in deze periode 
vraag- en aanbod bij elkaar 
en werkt hierbij nauw samen 
met vrijwilligersorganisaties als 
Humanitas, Zonnebloem, voed-
selbank en kerken. 

Dus: heeft u een (hulp)vraag of 
heeft u wat aan te bieden? Bel 
met Stichting Trias via tel. 0592-
338938 (maandag tot donderdag 
9.00- 12.30). Of stuur een e-mail 
naar info@stichtingtrias.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Herontwikkeling Tynaarlosestraat 
21-27 te Vries’ ter inzage
Vanaf vrijdag 17 april ligt het 
ontwerp bestemmingsplan 
‘Herontwikkeling Tynaarlose-
straat 21-27 in Vries’ ter inzage. 
Tot en met donderdag 28 mei 
kunt u reageren op dit plan. 

Vroegere melkfabriek
Op de locatie Tynaarlosestraat 
21-27 te Vries was vroeger de 
melkfabriek gevestigd. In 2010 
is het pand gesloopt. Stichting 
Woonborg wil hier nu vijftien 
sociale huurwoningen realise-
ren. Begin 2019 hebben B&W 
besloten om hieraan medewer-
king te verlenen. Afgelopen 
jaar is daarvoor een ontwerp-
bestemmingsplan en een con-
cept beeldkwaliteitsplan opge-
steld. 

Inzien van de stukken
Het ontwerp bestemmingsplan 
en de bijbehorende stukken 

zijn in te zien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Via de knop ‘Plannen zoeken’ 
kunt u zoeken op de naam- en 
nummer van het project. Het 
plannummer voor het bestem-
mingsplan Tynaarlosestraat 
21-27 is NL.IMRO.1730.BP-
Tynstr2127-0301.

Wilt u het ontwerp bestem-
mingsplan graag fysiek inzien? 
Ook dat is mogelijk, hoewel dit 
door de Coronamaatregelen 
niet onze voorkeur heeft. Het 
gemeentehuis is momenteel al-
leen geopend op afspraak. 

Kunt of wilt u niet naar het ge-
meentehuis komen, neem dan 
contact op met de heer M. van 
der Gaag via telefoonnummer 
0592 - 266 662. Dan wordt ge-
zocht naar een passende oplos-
sing.

Geboorteaangifte ook digitaal mogelijk
Om een pasgeboren kind aan 
te geven bij de gemeente 
Tynaarlo hoeven ouders niet 
meer langs te komen op het 
gemeentehuis in Vries. De ge-
boorteaangifte kan volledig 
digitaal worden afgehandeld 
via de website. 

Een geboorte moet binnen 3 
dagen na de bevalling worden 

aangegeven in de gemeente 
waar het kind is geboren. Di-
gitaal kan de geboorte 24 uur 
per dag worden doorgege-
ven. Daarbij moeten ouders de 
verklaring van geboorte die 
door de verloskundige of arts 
wordt verstrekt meesturen. Dat 
geldt ook voor de erkennings-
akte, als er sprake is van een 
erkenning ongeboren vrucht.  

Lukt het niet om digitaal de 
geboorte door te geven, dan 
is het ook nog steeds mogelijk 
om op afspraak geboorteaan-
gifte op het gemeentehuis te 
doen. 
De afspraak kan gemaakt 
worden via 0592 266 662. Meer 
informatie over de aangifte 
van geboorte is te vinden op 
www.tynaarlo.nl.


