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Wijziging afvalinzameling
Afvalinzameling van maandag 1 juni gaat naar zaterdag 6 juni

Afwijkende openingstijden 
Tijdens en rondom feestdagen zijn de openingstijden afwijkend. 
Onderstaand de wijzigingen voor de komende week
• Maandag 1 juni: gemeentehuis gesloten (2e Pinksterdag)

De bibliotheek opent voorzichtig weer haar deuren
Net als veel andere organisa-
ties, moest de bibliotheek door 
de coronacrisis half maart in-
eens de deuren sluiten. Maar, 
wat dan? Hoe doe je dat, een 
boek (uit)lenen in coronatijd? 
Lammie van der Tuuk, Manager 
Bibliotheken Drenthe, vertelt 
trots over hoe haar medewer-
kers sinds twee maanden hun 
werk doen:

“Meteen kwamen de collega’s 
in de stand van: ‘maar wat kan 
dan wél?’ Dat resulteerde bin-
nen de kortste keren in een 
bezorgdienst van boeken aan 
huis. Mensen konden online 
een boek reserveren, die col-
lega’s dan in een tasje aan de 
deur hingen. Een mega suc-
ces!” Van der Tuuk is ontroerd 

door de reacties die deze dienst 
opleverde: “De briefjes aan de 
deur met een bedankje erop, 
dat doet al  mijn collega’s ont-
zettend goed. Het maakt echt 
hun dag. En het laat zien hoe 
blij mensen van lezen worden. 
Onbetaalbaar, natuurlijk.” 

Ook wordt er door de biblio-
theek sinds de crisis online 
meer aangeboden, zoals een 
voorleesdienst of een boekbe-
spreking. Van der Tuuk is van 
plan deze service ook na de 
opening van de bibliotheken te 
blijven voortzetten.

Sinds een week weer open
Sinds vorige week is de biblio-
theek in Eelde weer open. De 
hoop is dat de andere biblio-

theken in de gemeente binnen-
kort volgen. Dat gaat wel vol-
gens een strikt protocol. “Ook 
in de bieb moeten mensen 1,5 
meter afstand bewaren, via een 
aparte in- en uitgang naar bin-
nen en naar buiten en mogen 
mensen nog niet blijven om 
de krant te lezen. Als iemand 
een boek komt terugbrengen, 
moeten we die 72 uur ‘in qua-
rantaine’ laten liggen voordat 
we ‘m terug in de kast mogen 
zetten”, legt Van der Tuuk uit. 
“Dat protocol, hoe begrijpe-
lijk ook, vraagt natuurlijk veel 
denk- en regelwerk. Maar we 
verheugen ons er ontzettend 
op de mensen weer te ontvan-
gen, al is het met wat minder 
tegelijk. U bent van harte wel-
kom!”

De eikenprocessierups: wat doet de gemeente er aan?
De eerste eikenprocessierupsen 
werden begin april in Neder-
land waargenomen. Eerst eten 
ze zich vol aan eikenbladeren 
en dan gaan ze vervellen. Bij 
de derde keer dat ze vervellen 
maken de rupsen brandharen 
aan die voor veel problemen 
zorgen. Rond deze tijd worden 
de eerste karakteristieke nes-
ten zichtbaar. Wat doet de ge-
meente Tynaarlo hieraan? 

Rood-wit lint
De gemeentelijke boomverzor-
gers houden in de gaten waar 
de eikenprocessierupsen zitten, 
ook krijgt de gemeente mel-
dingen van inwoners. De eiken-
bomen waar de rups in aange-
troffen is, krijgen een rood wit 

lint waar op staat: eikenpro-
cessierups. Dit lint waarschuwt 
om niet onnodig bij de boom 
in de buurt te komen, eronder 
te gaan zitten of er langdurig 
bij stil te staan. Want blijf je op 
gepast afstand, dan is de kans 
kleiner dat je in contact komt 
met de brandharen van de 
rups, die klachten zoals jeuk en 
irritatie veroorzaken.

Nesten verwijderen
De gemeente bestrijdt de rups 
in gemeentebomen die op risi-
covolle plekken staan. Bijvoor-
beeld in het centrum van een 
dorp, bij een school of een kin-
derdagverblijf. Om de nesten 
te verwijderen schakelt de ge-
meente een gespecialiseerd be-

drijf in. Zij halen de nesten weg 
door ze op te zuigen, de nesten 
gaan vervolgens in dichte zak-
ken naar de vuilverbranding. 

Of er ook nesten kunnen wor-
den afgezogen op andere lo-
caties is afhankelijk van de 
plaagdruk. Het aantal rupsen 
in Nederland was vorig jaar zo 
groot, dat de bedrijven wer-
den overvraagd. Nesten in de 
gemeente Tynaarlo konden 
dan ook niet meteen worden 
verwijderd als er melding van 
werd gedaan.

Eikenprocessierupsen in eigen 
boom?
Inwoners die op hun eigen 
perceel te maken hebben met 

besmette eikenbomen, zijn zelf 
verantwoordelijk voor de be-
strijding. Hen wordt afgeraden 
met de rupsen zelf aan de slag 
te gaan, vanwege de kans op 
verspreiding van brandhaar-
tjes. Het is het veiligst om een 
gespecialiseerd bedrijf in te 
schakelen.

Monitoren
In de gemeente Tynaarlo han-
gen al bijna tien jaar zo’n 60 
feromoonvallen in de eikenbo-
men. Deze hangen op plekken 
en langs bomenlanen die aan-
trekkelijk zijn voor de rups. Zo 
kan de gemeente in de gaten 
houden waar de rupsen zich 
bevinden en hoe de toename is 
per jaar.

Samenwerken en kennis delen
Om het probleem goed aan te 
pakken werkt de gemeente Ty-
naarlo samen met omliggende 
gemeentes, provincies en bij-
voorbeeld het ‘Kenniscentrum 
Eikenprocessierups’ en Land-
schapsbeheer.
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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 
anders 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 gemeenteraad van Tynaarlo heeft de 
notitie bibliotheek 2020-2024 vastgesteld. 
Daarin wordt beschreven dat de bibliotheek 
niet alleen een plek moet zijn waar een 
boek geleend kan worden, maar waar ook 
door samenwerking met verschillende maat-
schappelijke partners ‘ontmoet, ontdekt, 
ontwikkelt, ondernomen en ontspannen’ 
kan worden. Bijvoorbeeld door het geven 
van cursussen of het houden van spreekuren.

Lammie van der Tuuk vindt dat deze coron-
acrisis het belang van zo’n visie alleen maar 
onderstreept. “In Eelde kwam een mevrouw 

langs met in haar rollator boeken om in te 
leveren. Ze zei: ‘Jullie hebben me echt door 
deze periode heen gesleept. Mijn dochter re-
serveerde de boeken online en jullie brach-
ten ze langs. Wat had ik zonder lezen ge-
moeten? Zo had ik wat te doen op een dag.’

“Zo zijn we een recept tegen eenzaamheid. 
En wellicht kunnen we binnenkort, als de re-
gels het toelaten, deze mevrouw ontvangen 
om haar te leren zelf online boeken te re-
serveren. Op die manier maatschappelijk van 
belang zijn, dat is precies wat je als bieb wil. 
Ik word daar heel blij van.”

Telefonisch 
spreekuur
wethouder
Oetra Gopal

Wethouder Gopal is ge-
biedswethouder voor 
Eelde-Paterswolde. Nor-
maal gesproken houdt zij 
daar maandelijks inloop-
spreekuur in woonzorg-
centrum De Symphonie. 
Omdat dat gezien de co-
ronamaatregelen op het 
moment niet mogelijk is, 
houdt ze op donderdag 
4 juni van 15.00 uur tot 
16.30 uur een telefonisch 
spreekuur. 

Let op:
aanmelden noodzakelijk
Woont u in Eelde-Paters-
wolde en heeft u een 
vraag of verzoek aan 
wethouder Gopal? Dan 
bent u van harte wel-
kom om hieraan deel te 
nemen. Het is wel nood-
zaak dat u zich daar van 
tevoren voor aanmeldt. 
Dat kan door uiterlijk 3 
juni een e-mail te sturen 
naar bestuur@tynaarlo.
nl of door te bellen naar 
de gemeente via 0592 – 
266 662.

Vermoedt u dat de eiken-
processierups in een boom 
bij u in de buurt zit? Bel dan 
met de gemeente via het 
algemene nummer 0592 – 
266 662. Op www.ggddren-
the.nl staat de juiste infor-
matie over wat u kunt doen 
als u in aanraking bent ge-
komen met de eikenproces-
sierups.

Foto: kenniscentrum Eikenprocessierups



Participatie  
Participatie wordt steeds meer gemeengoed bij  
projecten en het maken van beleid. In 2019 konden  
inwoners op verschillende manieren en momenten 
hun bijdrage leveren. Dat deden we bijvoorbeeld bij 
het opstellen van de kadernota sociaal domein, de 
omgevingsvisie, het ontwerpen van de dorpsuitbrei-
ding in Vries Zuid, de centrumontwikkeling in Zuid- 
laren en een aantal infrastructurele projecten. 
 
 

Verkeer, vervoer  
en waterstaat  
In 2019 hebben we de bereikbaarheid en verkeers-
veiligheid in onze gemeente verder verbeterd. 
Samen met inwoners is in kaart gebracht welke  
knelpunten we in de gemeente zien op onze fiets- 
paden en wegen. Op het terrein bij Visio de Brink is, 
samen met Qbuzz, OV-bureau en de provincie  
Drenthe, een bushalte gerealiseerd die veilig is  
voor inwoners met een visuele beperking.  
 
 

Economie  
Tynaarlo hecht aan een goede samenwerking met  
ondernemers in de gemeente. In 2019 deden we dat 
door te investeren in de gemeentelijke bereikbaar-
heid voor ondernemers. De bedrijvencontact- 
functionaris speelt daarbij een belangrijke rol.  
Hij onderhoudt nauwe banden met bestaande  
netwerken en ondernemersverenigingen. Ook  
hebben we in 2019 de eerste netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd. Samen met ondernemers en gemeen-
ten in de Kop van Drenthe hebben we een marke-
tingstrategie ontwikkeld die de lokale en regionale 
recreatie versterkt. Daarnaast werd de besluit- 
vorming voorbereid voor de aanleg van glasvezel in 
de buitengebieden. 
 
 

Onderwijs  
In 2019 zijn de scholen in Groote Veen in gebruik  
genomen en is de dubbele sporthal in Groote Veen 
opgeleverd. Ook zijn OBS Het Oelebred, inclusief 
gymzaal in Tynaarlo en OBS De Westerburcht in 
Eelde afgerond en in gebruik genomen. Afgelopen 
voorjaar werd ook bekend dat het Harens Lyceum 
stopt met het voortgezet onderwijs in Zuidlaren. 
Door deze wezenlijke verandering is besloten de 
plannen voor Zuidlaren te herzien. 
 
 

Zorg en ondersteuning  
In 2019 hebben we een visie geformuleerd hoe we 
de komende vier jaren de zorg en ondersteuning aan 
inwoners willen organiseren. Deze zogeheten kader-
nota is tot stand gekomen samen met inwoners en 
maatschappelijke organisaties. Daarnaast is een 
maatregelenpakket vastgesteld dat ervoor moet  
zorgen dat we de tekorten in de zorg terugdringen. 
Samen met twaalf Drentse gemeenten en de vijf 
grootste jeugdhulpaanbieders in Drenthe hebben  
we een gezamenlijke ambitie opgesteld voor een 
kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpaanbod. 
Deze ambitie is vastgelegd in het Bestuurlijk  
Transformatieakkoord Jeugd 2019-2022. 
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Sport, cultuur en landschap  
In 2019 hebben de buurtsportcoaches een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen op het 
gebied van zorg en ondersteuning. Zij zetten zich  
ervoor in dat alle kwetsbare inwoners mee kunnen 
doen in de samenleving. Dat geldt ook voor de inzet 
van onze cultuurcoaches die in oktober 2019 zijn  
begonnen. Door sport en cultuur bereikbaar te 
maken voor iedereen, wordt zoveel mogelijk voor-
komen dat inwoners onnodig extra zorg en onder-
steuning nodig hebben. Daarnaast hebben we in 
2019, samen met buurtbewoners en jongeren,  
verschillende speelplekken vernieuwd of voorzien 
van nieuwe speeltoestellen.  
 
In 2019 hebben we 25 kilometer aan bermen in het 
buitengebied voorzien van een bloemenmengsel. 
Ook zijn authentieke boerenerven in Zeegse hersteld 
en is het project afgerond om de biodiversiteit in 
Bunne en Winde te versterken. Daarnaast hebben we 
met Tusschenwater een prachtig natuurgebied erbij 
gekregen in onze gemeente en zijn we gestart met 
het project Noordma. In deze gebieden gaan natuur- 
ontwikkeling en waterberging hand in hand. 
 
 

Volksgezondheid en milieu  
2019 was het jaar van een grote verandering op het 
gebied van afval. Sinds 2 januari hebben inwoners 
naast een container voor groen en restafval, ook een 
PMD-container. Het aantal ledigingen van de grijze 
container is het afgelopen jaar gehalveerd, het  
aantal kilo’s groenafval is gestegen. De drie afval-
stromen worden opgehaald door een nieuwe 
inzamelaar.  
 
Sinds het najaar van 2019 is het voor inwoners  
mogelijk om in een afvalapp digitaal te zien hoeveel 
kilo’s afval zij hebben aangeboden. Door het jaar 
heen hebben we te maken gehad met een aantal  
opstartproblemen, maar deze zijn inmiddels groten-
deels opgelost. 
 
 

Volkshuisvesting en  
stedelijke vernieuwing  
Op 3 december 2019 heeft de gemeenteraad de  
ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren 
vastgesteld. Hiermee is de aanpak van het centrum 
van Zuidlaren een grote stap dichterbij gekomen.  
In 2020 wordt voor de achterzijde van het PBH- 
complex een plan gemaakt voor woningbouw.  
Ook wordt een plan gemaakt voor de voorzijde  
van het complex, waarbij wordt ingezet op een mix 
van voorzieningen en wonen. Ook de inrichting van 
het openbaar gebied wordt verder uitgewerkt.  
 
Daarnaast heeft in 2019 een uitvoerig participatie- 
proces plaatsgevonden voor de planontwikkeling 
van Vries Zuid. In vier ontwerpsessies is samen met 
omwonenden en toekomstige bewoners een steden-
bouwkundig plan opgesteld voor de komende 
dorpsuitbreiding. 

Jaarrekening 2019
Toelichting op financieel resultaat: 
zwarte cijfers, maar ook zorgen 
over stijgende zorgkosten  
De gemeente Tynaarlo heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een 
positief resultaat van ruim vijf miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening 
2019. Toch is dit resultaat minder rooskleurig dan het lijkt, waarschuwt  
wethouder Hans de Graaf.   
“In oktober 2019 koerste Tynaarlo nog af op een tekort van ruim 3 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak 
 hiervoor zijn de stijgende kosten voor zorg en ondersteuning. Dat tekort hebben we aangevuld met geld 
van onze spaarrekening. Daar komt bij dat de inkomsten uit de verkoop van gronden pas bij de jaarreke-
ning worden verwerkt. In 2019 hielden we daar 3,6 miljoen euro aan over. Zonder deze inkomsten en het 
geld van onze spaarrekening had het resultaat er dus heel anders uitgezien. We moeten ons ervan bewust 
zijn dat we ons op de langere termijn de stijgende kosten voor de zorg niet kunnen blijven veroorloven.” 

Op deze pagina ziet u kort samengevat het huishoudboekje van de gemeente  
Tynaarlo over 2019. Hoeveel geld kwam er binnen en waar is het aan uitgegeven? 
Daarnaast een overzicht van enkele hoogtepunten in 2019.

  Inkomsten vanuit het rijk

Inkomsten 

  € 49.979.000

  OZB   € 5.512.000

  Afvalstoffenheffing   € 2.214.000

  Rioolheffing   € 2.748.000

  Grondexploitaties   € 12.335.000

  Overig   € 18.725.000

  € 91.513.000

  Bestuur en organisatie

Totale kosten 

  € 2.284.000

  Veiligheid   € 2.195.000

  Verkeer, vervoer en waterstaat   € 3.363.000

  Economie   € 1.681.000

  Onderwijs   € 3.254.000

  Sport, cultuur en recreatie   € 6.983.000

  Sociaal domein   € 29.421.000

  Volkshuisvesting, ruimtelijke 
  ordening en stedelijke vernieuwing

  € 14.680.000

  Overhead   € 9.909.000

  Overig   € 5.612.000

  Volksgezondheid en milieu   € 6.853.000

  € 86.235.000

  + € 5.278.000  Resultaat

- Reserveringen 

- Overige belastingen, heffingen, leges 

- Inkomensoverdrachten en vergoedingen 

- Huur- en pachtinkomsten 

- Rente en dividend 

- Overige


