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Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 29 april

Het was de eerste keer dat 
de gemeenteraad niet in 
het gemeentehuis vergader-
de maar tijdens een digitale 
raadsvergadering besluiten 
nam. Tot nu toe was dat ju-
ridisch niet mogelijk maar 
door de aangenomen spoed-
wet digitale besluitvorming 
van het Rijk kan dat nu wel. 
In de vergadering heeft de 
raad een aantal besluiten 
genomen, zo is de visie Bi-

bliotheek 2020-2024 vast-
gesteld en heeft de raad 
het initiatief genomen om 
subsidie toe te kennen 
aan Stichting Hartveilig. 
Net als anders was de verga-
dering live te volgen via de 
raadswebsite. De vergade-
ring kunt u terugkijken op de 
raadswebsite.

Heeft u vragen? Mail dan 
naar griffi e@tynaarlo.nl

Terugblik eerste digitale 
raadsvergadering 21 april

Uit de raad
Beste inwoners van de gemeente Tynaarlo,

Ineens is alles anders. Het 
Coronavirus heeft onze sa-
menleving totaal veranderd.
Alles is erop gericht om het 
aantal besmettingen onder 
controle te houden, waar-
voor we allen onze verant-
woordelijkheid nemen. Kin-
deren gaan niet naar school, 
veel mensen werken thuis 
en ouderen kunnen we niet 
meer bezoeken. 
Hoewel de maatregelen sinds 
29 april gelukkig wat zijn ver-
ruimd voor basisonderwijs, 
kinderopvang en jeugdsport, 
blijft onze manier van sa-
menleven voorlopig nog be-
perkt. Ook de gemeentelijke 
dienstverlening is aangepast.

Behalve de gemeentelijke 
organisatie heeft deze ver-
andering ook invloed op ons 
werk als volksvertegenwoor-
digers in de raad. Als raad 
gaan onze gedachten vooral 
uit naar iedereen die door het 

virus is getroffen, maar even-
eens naar de samenleving als 
geheel en speciaal naar ieder-
een die een bijdrage levert 
om door deze moeilijke tijd 
heen te komen. Niemand uit-
gezonderd. Het doet goed te 
zien dat kleine en grote bur-
gerinitiatieven plaatsvinden 
en inwoners elkaar weten te 
vinden en voor elkaar zorgen.
Natuurlijk blijven wij u 
ook nu vertegenwoordi-
gen als raad. Raadsverga-
deringen gaan door, alleen 
zal de vorm van vergade-
ren een andere zijn. Dank 
en pas op uzelf en elkaar.

Namens alle partijen in de 
Gemeenteraad van Tynaarlo.

Wilt u contact opnemen met 
een partij? Op de raadsweb-
site vindt u in de wie-is-wie 
de contactgegevens van alle 
raadsleden: raad.tynaarlo.nl/
raad

Sociale teams en Jeugdhulp 
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen an-
ders uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden 
en medewerkers van het expertiseteam jeugd voor inwoners 
klaar. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Heeft u een 
vraag, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel 0592 – 266737 
(iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur). 

Optredens bij verzorgings-
huizen tijdens Koningsdag 
Leden van muziekvereniging 
Erica (Zuidlaren) en de zange-
ressen Eessa & Yvonne hebben 
tijdens Koningsdag optredens 
verzorgd bij een aantal verzor-
gingshuizen in de gemeente 
Tynaarlo. De cultuurcoaches 
van de gemeente Tynaarlo 
hebben de muzikanten hier-
voor benaderd naar aanleiding 

van een landelijke oproep van 
rapper Ali B. en Pieter Verhoe-
ve (voorzitter Koninklijke Bond 
van Oranje Verenigingen en 
burgemeester van Gouda). 

Zo verrasten een aantal leden 
van muziekvereniging Erica de 
bewoners van woonzorgcen-
trum Mozaïek in Zuidlaren en 

Symphonie in Eelde met een 
optreden. En zongen Eessa & 
Yvonne de sterren van de he-
mel voor de bewoners van het 
Kornoeljehof in Vries. De be-
woners van servicefl at Evers-
wolde in Zuidlaren werden toe-
gespeeld door twee blazers van 
muziekvereniging Erica.

Tijdens en rondom de feestdagen zijn de openingstijden 
afwijkend. 
Onderstaand de wijzigingen voor de komende week:
•  Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten 

Afwijkende openingstijden gemeentehuis

Afvalinzameling: dinsdag 5 mei gaat naar zaterdag 9 mei
Wijziging afvalinzameling

Buurtsportcoaches ook in deze tijd actief 

Juist in deze tijd dat we met z’n 
allen thuis moeten blijven en 
niet naar de sportvereniging 
kunnen is het belangrijk te blij-
ven bewegen. Daarom beden-
ken de buurtsportcoaches van 
de gemeente Tynaarlo allerlei 
alternatieven voor mensen om 
toch in beweging te blijven.

Via de scholen sturen zij elke 
week beweegposters met leu-
ke tips voor de kinderen. Op 
hun sociale media kanalen 
plaatsen ze leuke beweegfi lm-
pjes en tips voor jong en oud. 
Daarnaast bieden zij hun hulp 
aan bij het jongerenwerk, de 
sociale teams en sportvereni-
gingen.

Verder bereiden zij al allerlei 
zaken voor als straks de scholen 
weer open gaan. Zo worden er 
100-velden op schoolpleinen 
geverfd om buiten met ‘bewe-
gend leren’ bezig te gaan. Dit 
zijn vierkanten met honderd 
vakjes, waarin bijvoorbeeld al 
springend en lopend rekensom-
men kunnen worden gemaakt. 

Om ouderen te stimuleren om 
te (blijven)  bewegen en hen 
een beetje plezier te geven, 
worden er beweeglessen ge-
geven op het gras bij senioren-
fl ats. Hier is veel animo voor. 

Volg de buurtsportcoaches via 
Facebook Sport Tynaarlo en In-
stagram sporttynaarlo

Buurtsportcoaches Berna en Nynke geven een beweegles aan der-
tig enthousiaste deelnemers bij seniorenfl ats Everswolde in Zuid-
laren.

Aangepaste activiteiten 4 en 5 mei

De activiteiten op 4 en 5 mei 
vinden dit jaar door de corona-
maatregelen vooral thuis plaats. 
Daarom vraagt het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei aan heel Ne-
derland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen 
ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Daarnaast vraagt het 
Comité om op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen 
en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. 

Op www.4en5mei.nl leest u uitgebreide informatie over de lan-
delijke herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei dit jaar.

Geen lokale 4-mei herdenkingen
Vanwege de coronamaatregelen vinden er dit jaar geen lokale 
herdenkingen plaats. Iedereen kan om 20.00 uur thuis naar de 
landelijke plechtigheid op de Dam in Amsterdam kijken en 2 mi-
nuten stilte houden.

Toespraak Burgemeester Thijsen
Om 19.00 uur kunt u via www.dorpskerkeelde.nl/kerkomroep en 
www.4meieeldepaterswolde.nl kijken naar een eerder opgeno-
men toespraak van burgemeester Thijsen. De toespraak kunt u op 
4 mei na 19.00 uur ook terugvinden op www.tynaarlo.nl 

Stemmen voor ‘De Boom van het Jaar’
De derde editie van de Ne-
derlandse verkiezing van De 
Boom van het Jaar is van start 
gegaan. SBNL Natuurfonds in 
Leersum organiseert deze Ne-
derlandse verkiezing die deel 
uit maakt van European Tree of 
the Year. In samenwerking met 
dagblad Trouw is de stichting 
op zoek naar bomen met een 
bijzonder verhaal. Tot 18 mei 
kan iedereen zijn of haar favo-
riete boom aanmelden via de 
website www.deboomvanhet-
jaar.nl. Doet u mee?

De Boom van het Jaar 2020 
draait om markante bomen 
met een bijzonder verhaal. Het 

kan gaan om een historisch ver-
haal of om een boom met een 
bijzondere waarde voor een 
dorp of stad. De boom die een 
natuurramp overleefde. Of die 
op het schoolplein generaties 
scholieren aan zich voorbij zag 
trekken. De boom waaronder 
al sinds mensenheugenis het 
dorpsfeest plaatsvindt. 

Vorig jaar werd ‘De Heksen-
boom’ op landgoed Ten Vorsel 
in Bladel met 9.840 stemmen 
gekozen tot Boom van het Jaar 
2019.

Kijk voor meer informatie op 
www.deboomvanhetjaar.nl.

Doekjes NIET 
in het riool! 
Tijdens de coronacrisis wordt er 
thuis meer schoongemaakt en 
wordt er thuis ook meer van 
het toilet gebruikt gemaakt.
Maar gooi geen vochtige toi-
letdoekjes, schoonmaakdoek-
jes, keukenpapier en ander 
vast afval via uw toilet in het 
riool. Dit kan verstoppingen 
veroorzaken in het riool en ri-
oolpompen kunnen hierdoor 
vastlopen.


