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Afsluiting N34
Vanaf vrijdag 5 juni 20.00 uur tot zaterdag 6 juni 24.00 uur 
voert de provincie Drenthe onderhoudswerkzaamheden uit 
aan de N34.  De bermen worden gemaaid en tussen Gieten 
en De Punt worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

De N34 is afgesloten tussen Emmen-West en De Punt.
Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

820ste Zuidlaardermarkt gaat niet door 
De 820e Zuidlaardermarkt die 
dit jaar op 20 oktober zou wor-
den gehouden, is afgelast. Dat 
heeft de gemeente Tynaarlo, 
die het evenement organiseert, 
besloten. 

De Zuidlaardermarkt wordt 
afgelast vanwege het corona-
virus. Volgens het Ministerie 
van VWS kunnen grote evene-
menten pas weer plaatsvinden 
als er een vaccin voor het virus 
is. Burgemeester Marcel Thijsen 
vindt het niet verantwoord om 
het evenement door te laten 
gaan en nam het besluit met 
pijn in het hart. “Voor veel 

mensen in Zuidlaren en wijde 
omgeving is dit hét feest waar 
iedereen naar uitkijkt. Maar wij 
willen geen enkel risico nemen 
met de gezondheid van inwo-
ners, bezoekers, ondernemers, 
vrijwilligers en medewerkers.”

Vroeg duidelijkheid
Als de Zuidlaardermarkt al 
zou mogen plaatsvinden, dan 
moet deze onder andere wor-
den vormgegeven volgens de 
anderhalve-meter-richtlijn. 
Thijsen: “Dan is de Zuidlaar-
dermarkt de Zuidlaardermarkt 
niet meer. Maar belangrijker: 
we kunnen de maatregelen 

onmogelijk handhaven. Ieder 
jaar komen er tienduizenden 
bezoekers uit binnen- en bui-
tenland naar Zuidlaren en dit 
jaar verwachten we extra veel 
belangstelling, omdat het een 
van de eerste grote evenemen-
ten in het Noorden na 1 sep-
tember. Dat maakt het moei-
lijk, zo niet ondoenlijk, om alles 
volgens de richtlijnen te orga-
niseren. Wij willen de belang-
hebbenden hierover zo vroeg 
mogelijk duidelijkheid bieden 
en voorkomen dat de intensie-
ve voorbereiding, die binnen-
kort van start gaat, voor niets 
zou zijn.”

Er zijn weer volkstuinen te huur
Altijd al een volkstuin gewild, 
maar is het er nog niet van 
gekomen? Dan krijgt u nu de 
gelegenheid. Aan de Dingspil 
in Vries is een tuin beschikbaar 
van ca. 7 bij 8 meter. Ook aan 
de Heerdelaan in Zuidlaren zijn 
enkele tuinen beschikbaar. 

Wie belangstelling heeft of eerst 
meer informatie wil hebben, kan 
contact opnemen met Gertjan 
Timmer of Mirjam van Duinen 
via het centrale telefoonnum-
mer van de gemeente Tynaarlo: 
0592 -266 662. Mailen kan ook, 
via kavels@tynaarlo.nl onder ver-
melding van ‘volkstuinen’. 

Andere activiteiten
De afgelasting geldt voor de 
paardenmarkt, warenmarkt, 
landbouwbeurs en de feesttent 
op het Rabo-brinkje. Voor de 
overige activiteiten in aanloop 
naar de Zuidlaardermarkt geldt 
dat de organisatiecomités daar 
zelf nog een besluit over moe-
ten nemen. Ook door de kermis 
is nog geen streep gezet. Zodra 
er meer bekend is over hoe de 
maatregelen er in oktober uit-
zien, wil burgemeester Thijsen 
met kermisexploitanten en or-
ganisatiecomité in gesprek om 
te verkennen óf en zo ja in wel-
ke vorm er nog iets mogelijk is. 

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 26 mei

De raadsvergadering stond 
vooral in het teken van de 
bespreking van de kader-
nota Sociaal Domein 2020 
- 2024 ‘De kunst van het sa-
men leven’. Verder werd er 
gesproken over het initiatief 
voor een knarrenhof. De vol-
ledige vergadering is terug 
te kijken op raad.tynaarlo.
nl. 

Kadernota Sociaal Domein 
2020 - 2024 ‘De kunst van 
het samen leven’
De gemeenteraad besprak 
de kadernota Sociaal Do-
mein 2020 - 2024 ‘De kunst 
van het samen leven’. In de 
kadernota staat de visie van 
de gemeente op het Soci-
aal Domein voor de periode 
2020-2024. In de komende 
jaren wil de gemeente een 
integrale aanpak realiseren 
en maatschappelijke uitda-
gingen gezamenlijk oppak-
ken met onze inwoners en 
maatschappelijke organisa-
ties. Naast de WMO, Jeugd-
wet en de Participatiewet, 
maken ook de beleidster-
reinen sport, bewegen & 
gezondheid, cultuur, werk 
& inkomen, inburgering, 
armoede & schuldhulpver-
lening en leerplicht onder-
deel uit van deze kadernota. 
Er was te weinig tijd om de 
bespreking af te ronden en 
daarom vergadert de raad 
op een later moment ver-
der over dit onderwerp. Dit 
zal waarschijnlijk op 9 juni 
gebeuren, maar houd daar-
voor de raadswebsite in de 
gaten. 

Knarrenhof
De raad heeft gedebatteerd 
over de ingekomen brief 
van initiatiefgroep Knarren-
hof. De initiatiefgroep heeft 
in de brief gevraagd om de 
bouw van een zogenaamde 
‘Knarrenhof’ nadrukkelijk te 
betrekken bij de actualisatie 
van het accommodatiebe-
leid in de kernen Eelde en 
Paterswolde. Uit het debat 
bleek dat er verschillende 
opvattingen in de raad leven 
over de betrokkenheid van 
de gemeente bij initiatie-
ven voor knarrenhofjes. Het 
presidium, de agendacom-
missie van de raad, zal bekij-
ken hoe het debat van deze 
avond een vervolg krijgt. 

Kijk live mee
De raad vergadert in het ge-
meentehuis. Deze raadszaal 
is daarvoor aangepast aan 
de maatregelen omtrent 
de anderhalvemetersamen-
leving. Helaas is het niet 
mogelijk om bij deze verga-
deringen aanwezig te zijn. 
Aangezien de coronamaat-
regelen nog steeds oproe-
pen tot zo weinig mogelijk 
fysiek contact en de ruimte 
in de raadzaal beperkt is, 
kan de raadsvergadering 
alleen op afstand gevolgd 
worden via de raadswebsite: 
raad.tynaarlo.nl. Hier vindt 
u ook de volledige agenda 
en bijbehorende stukken. 
Wilt u iets zeggen tijdens 
de vergadering? Neem dan 
contact op met de griffi e: 
griffi e@tynaarlo.nl 
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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 
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).

----->>> Vervolg Gemeente Tynaarlo

Wat te doen tegen de Japanse
Duizendknoop?
In de gemeente Tynaarlo komt 
op een aantal plaatsen Japanse 
duizendknoop voor. De Japan-
se duizendknoop is een sterk 
woekerende en snel groei-
ende plant die erg groot kan 
worden. Het is een zogeheten 
invasieve soort, een plant die 
hier van nature niet voorkomt. 
Ze kunnen zichzelf snel ver-
meerderen en hebben weinig 
tot geen natuurlijke vijanden. 
De plant verdringt vaak ande-
re planten en vormt daarmee 
een bedreiging voor inheemse 
soorten en de biodiversiteit. 
Bovendien kunnen de wortels 
schade aan wegen, woningen 
en andere bouwwerken ver-
oorzaken. 

Gemeentelijk beleid
De gemeente Tynaarlo bestrijdt 
de Japanse duizendknoop al-
leen in gemeentelijke natuur-
terreinen of wanneer de aan-
wezigheid van de plant leidt 
tot schade aan eigendommen 
of zorgt voor overlast. Dat ge-
beurt altijd op milieuvriendelij-
ke wijze. Het beheer is gericht 
op het voorkomen van verdere 
verspreiding. Het volledig ver-
wijderen is niet haalbaar en 
ook niet het doel van het be-
leid. De plant vormt in Neder-
land geen zaad en verspreidt 
zich alleen via wortels en sten-
geldelen.

Wat kunt u doen met deze 
plant in uw eigen tuin? 
Er zijn verschillende manieren 
om de plant te bestrijden. Veel  
methoden zijn erg arbeidsin-
tensief en kostbaar. Ons advies 
is om de plant tot op de grond 
te maaien of af te knippen. 
Herhaal dit elke week. Zo raakt 
de plant uitgeput en komt deze 
na verloop van tijd niet meer 
terug. Blijf volhouden want de 
Japanse duizendknoop is erg 
hardnekkig.

Gooi plant- en of wortelresten 
niet op de composthoop maar 
in de groene container. Ieder 
klein scheutje van de plant kan 
namelijk ergens anders weer 

tot een nieuw plantje uitgroei-
en. Doe het afval daarom in 
de groene container. Door ge-
controleerde compostering bij 
een temperatuur van 55 tot 
70 C°  gedurende meer dan 3 
dagen gaat de plant dood en 
kan zich niet verder versprei-
den. Soms worden stengelde-
len (‘Polygonum’) gebruikt in 
bloemstukken: doe ook deze in 
de groene container!

Meer informatie en tips
Om de Japanse duizendknoop 
te bestrijden vindt u op de 
website van de gemeente Ty-
naarlo of www.bestrijdingdui-
zendknoop.nl

Dit jaar geen gemeentelijke veteranenbijeenkomst
De jaarlijkse veteranenbijeenkomst van de gemeente Tynaarlo in hotel de Zeegser Duinen gaat niet door vanwege het coronavi-
rus. De bijeenkomst wordt altijd eind juni gehouden, rond de tijd dat de landelijke veteranendag plaatsvindt. Ook dit evenement 
is afgelast. 

Het Veteraneninstituut in Doorn laat weten dat ze ook in deze tijd voor alle veteranen telefonisch bereikbaar zijn. Kijk voor meer 
informatie een contactgegevens op www.veteraneninstituut.nl/veteranenloket.
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