
 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 6 mei

12 mei 20.00 uur, digitale raadsvergadering
Voor de agenda kijk op raad.tynaarlo.nl.

Agenda
Afvalinzameling: dinsdag 5 mei is verschoven naar 
zaterdag 9 mei.

Wijziging afvalinzameling

4-mei herdenking 2020, burgemeester Marcel Thijsen heeft overdag kransen gelegd bij de monu-
menten in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren.

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

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). 

De vergadering vindt niet in 
het gemeentehuis plaats 
maar wordt live digitaal uit-
gezonden. U kunt de verga-
dering live volgen via de 
raadswebsite. Op de site is de 

vergadering tevens achteraf 
terug te kijken. Wilt u iets 
zeggen tijdens de vergade-
ring? Neem dan contact op 
met de griffi e: griffi e@ty-
naarlo.nl 

Kijk live mee

Uit de raad
Door de maatregelen omtrent de aanpak van het coronavirus 
vergadert de gemeenteraad niet in het gemeentehuis maar 
digitaal. Op de raadswebsite vindt u de volledige agenda van 
de vergadering en kunt u de vergadering live meekijken of 
terug kijken: raad.tynaarlo.nl.

Vooruitblik: digitale raadsvergadering 
12 mei, 20.00 uur 

Op de agenda staat onder 
meer: 

Aanpassingen bestemmings-
plan Schelfhorst
Het bestemmingsplan ‘Schelf-
horst Natuurwonen’ en het 
hieraan gekoppelde beeld-
kwaliteitsplan zijn door de 
gemeenteraad op 14 maart 
2019 vastgesteld. Tegen het 
plan is door een belangheb-
bende beroep ingesteld.

Het beroep is door de Raad 
van State op bijna alle pun-
ten ongegrond verklaard. 
Om het beroep in zijn geheel 
ongegrond te verklaren is 
een aanpassing van het be-
stemmingsplan nodig die de 
eisen in het beeldkwaliteits-
plan borgt in het bestem-
mingsplan. 

Vaststelling ‘Facet bestem-
mingsplan kleinschalige 
windturbines Buitengebied’
Door medewerking te verle-
nen aan dit facetbestem-
mingsplan wordt aan de 
agrarische sector in het bui-
tengebied van Tynaarlo de 
mogelijkheid geboden om 
één of meerdere kleinschali-
ge windmolens te plaatsen. 
Door de plaatsing van klein-
schalige windmolens, ten be-
hoeve van het eigen energie-
gebruik, wordt een bijdrage 

geleverd aan duurzame ener-
gieopwekking bij agrarisch 
bedrijven. 

Concept Regionale Energie- 
strategie regio Drenthe
Met deze Concept RES-regio 
Drenthe wordt aangegeven 
welke ruimte er in Drenthe is 
voor uitbreiding van groot-
schalige hernieuwbare elek-
triciteit. Het Drentse aanbod 
is opgebouwd uit de bestaan-
de initiatieven, de geplande 
initiatieven en de ambitie 
van de gemeenten op her-
nieuwbare elektriciteit. 

Herbenoeming burgemeester
Op 16 december loopt de 
eerste ambtstermijn van bur-
gemeester Marcel Thijsen af. 
Aan de Commissaris van de 
Koning heeft hij laten weten 
dat hij open staat voor herbe-
noeming. Deze herbenoe-
mingsprocedure wordt ge-
voerd door de gemeenteraad 
die daarvoor allereerst een 
vertrouwenscommissie sa-
menstelt. De vertrouwens-
commissies stelt een aanbe-
veling op die moet worden 
vastgesteld door de raad en 
vervolgens naar de regering 
wordt gestuurd. De burge-
meester wordt benoemd 
door de Koning als de raad 
daarover een positieve aan-
beveling vaststelt.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje) aanvragen 
Kent u iemand die zich langdu-
rig inzet voor vele doelen of 
iets bijzonders heeft gedaan 
voor de samenleving? Bijvoor-
beeld vrijwilligerswerk of een 
bijzondere (sportieve) presta-
tie? Dan kunt u die persoon 
voordragen voor een Koninklij-
ke onderscheiding (een ‘lintje’). 
Dat doet u bij de gemeente 
waar hij of zij woont.

Om een lintje voor iemand aan 
te vragen, vult u het voorstel-
formulier voor een koninklijke 
onderscheiding in. Verzamel 
ook zoveel mogelijk gegevens 
over de verdiensten van uw 
kandidaat, en lever alles in bij 

de gemeente. Dit is belangrijk, 
want het helpt te bepalen of 
iemand een onderscheiding 
krijgt.

• Wilt u de onderscheiding 
tijdens een bijzondere gele-
genheid laten uitreiken? 
Vraag het lintje 6 maanden 
van tevoren aan.

• Wilt u de onderscheiding 
tijdens de “lintjesregen” voor 
Koningsdag laten uitreiken? 
Vraag dan de onderscheiding 
aan voor 1 juli  2020  (uitrei-
king 26 april 2021)

Op de website lintjes.nl vindt u 
meer informatie over onder-

scheidingen en het decora-
tiestelsel. Een voorstelformulier 
vindt u op de website lintjes.nl/
voordragen. Voor nadere infor-
matie kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat 
via telefoonnummer 
0592 - 26 66 62 of per e-mail: 
bestuur@tynaarlo.nl.

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmakingen en ken-
nisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestem-
mingsplannen, etc.) verplicht digitaal. 
Via www.tynaarlo.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen 
blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevin-
gen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze web-
site opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de 
bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor 
deze e-mailservice via bovenstaande link.

Telefonisch spreekuur 
wethouder Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebiedswethouder voor Eelde-Paterswolde. 
Normaal gesproken houdt zij daar maandelijks inloopspreekuur 
in woonzorgcentrum De Symphonie. Omdat dat gezien de 
coronamaatregelen op het moment niet mogelijk is, houdt ze op 
donderdag 14 mei van 15.00 uur tot 16.30 uur een telefonisch 
spreekuur. 

Let op: aanmelden noodzakelijk
Woont u in Eelde-Paterswolde en heeft u een vraag of verzoek 
aan wethouder Gopal? Dan bent u van harte welkom om hieraan 
deel te nemen. Het is wel noodzaak dat u zich daar van tevoren 
voor aanmeldt. Dat kan door uiterlijk 13 mei een e-mail te sturen 
naar bestuur@tynaarlo.nl of door te bellen naar de gemeente via 
0592 – 266 662.

Bezoek milieustraat Tynaarlo
Doordat we nu minder bezoekers tegelijk toelaten op de 
milieustraat in Tynaarlo ontstaan er lange wachtrijen en is er 
extra drukte op de toegangsweg. Dit willen we graag voor-
komen maar hierbij hebben we uw medewerking nodig.

Ons verzoek:
Kom bij voorkeur niet op zaterdag en probeer zoveel moge-
lijk afval in één keer te brengen. Breng bijvoorbeeld niet één 
doosje papier, maar spaar dit thuis op zodat u een aantal 
dozen in één keer kunt brengen. Breng glas naar de glascon-
tainers die op verschillende plekken in de gemeente staan.


