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Wethouder Wiersema steekt 
eerste schop in de grond voor 
glasvezelproject
De gemeente  Tynaarlo krijgt er 
weer nieuwe glasvezelaanslui-
tingen bij. Wethouder Hanne-
ke Wiersema vierde donderdag 
9 juli samen met wethouders 
van omliggende gemeenten en 
met de directeur van Glasve-
zel Noord dat deze organisatie 
binnenkort begint met de aan-
leg van een nieuw glasvezel-
netwerk. Dat deed de wethou-
der door de eerste schop in de 
grond te steken voor de aanleg 
ervan. In onze gemeente gaat 
het om aanleg in (delen van) 
de dorpen Donderen en Zeijen 
en de directe omgeving. Ook in 
een klein deel van Vries wor-
den aansluitingen aangelegd.

De aansluitingen kunnen mede 
door een subsidie van de ge-
meente worden aangelegd. 
Volgens de concept planning 
start Glasvezel Noord eind dit 
jaar in Donderen met de aan-
leg, om het in de winter van 
2021 af te ronden. In de len-
te van 2021 wordt gestart in 
Zeijen en Vries. De verwachting 
is dat daar in de zomer alle 
aansluitingen gelegd zijn. Voor 
Glasvezel Noord is het fase 
twee van de aanleg van glas-
vezel in onze gemeente. Eerder 
gebeurde dit al in Bunne en de 
directe omgeving.

Glasvezel Buitenaf
Ondertussen is een andere aan-
bieder van glasvezel, Glasvezel 
Buitenaf, ook bezig met het 
aanleggen van een netwerk in 
een ander deel van de gemeen-

te. Deze aanbieder is actief in 
de dorpen De Groeve, Zuidlaar-
derveen, Tynaarlo, Yde De Punt, 
Oudemolen, Taarlo, Zeegse en 
Eelde. Een woordvoerder van 
Glasvezel Buitenaf laat weten 
dat “zonder tegenslagen alle 
huisaansluitingen eind van dit 
jaar gereed zijn. Daarna is het 
aan de dienstaanbieders om 
ook de laatste huishoudens in 
het gebied aangesloten te krij-
gen.”

‘Mooi dat we in Tynaarlo goed 
digitaal bereikbaar zijn’
Wethouder Hanneke Wierse-
ma is verheugd dat er op zo-
veel plekken in de gemeente 
glasvezelaansluitingen worden 
gerealiseerd. “Het is hartstikke 
belangrijk dat we in Tynaarlo 
goed digitaal bereikbaar zijn. 
Dit is dé kabel van de toekomst. 
Iedereen die dat wil, kan ge-
bruik maken van zeer snel in-
ternet. En in 2020 vind ik dat 
voorziening die niet meer uit 
ons dagelijks leven weg te den-
ken is. Het is een basisvoorzie-
ning die niet mag ontbreken. 
Dat bewijst ook de coronacrisis, 
waarin thuiswerken de norm 
werd, maar weer even.”

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen 
over de stand van zaken van 
glasvezelaanleg in uw dorp, 
kunt u terecht op de websites 
van de aanbieders: www.glas-
vezelnoord.nl en www.glasve-
zelbuitenaf.nl 

De Buurtsportcoaches van de 
gemeente Tynaarlo organise-
ren deze zomer een Alternatie-
ve fi etsvierdaagse. Vier weken 
achter elkaar staat op deze ge-
meentepagina een fi etsroute 
van 40 km door de gemeente 
Tynaarlo. Deze week de twee-
de route, vanuit Eelde.

De route
Vanaf het vertrekpunt in Eel-
de (‘t Kampje) fi ets je via de 
Hoofdweg, Lugtenbergerweg 
langs het vliegveld richting 
Donderen. Vervolgens fi ets 
je door Donderen naar Bun-
ne. Vanuit Bunne over het 
Bunnerveen naar het dorp-
je Lieveren in buurgemeen-

te Noordenveld. Na Lieveren 
richting Winde en dan via De 
Horst naar natuurgebied de 
Onlanden. Vanuit de Onlan-
den naar Eelderwolde en door 
de Schelfhorst terug naar het 
vertrekpunt in Eelde.  Komt 
het jou beter uit ergens anders 
te starten? Dat kan natuurlijk 
ook! Zoek op de routekaart 

hierboven het voor jou meest 
geschikte startpunt.

Win een Tynaarlo tas en bidon
Maak onderweg een originele 
foto van jezelf of je fi etsma-
tje, van een landschap of ge-
bouw. Stuur de foto vóór 17 
augustus naar sport@tynaarlo.
nl en maak kans op een sport-

tas en bidon van de gemeente 
Tynaarlo. Na de zomervakantie 
wordt de winnaar bekend ge-
maakt.
De buurtsportcoaches organi-
seren de Alternatieve fi etsvier-
daagse omdat de traditionele 
Drentse fi etsvierdaagse dit jaar 
is afgelast vanwege de corona-
maatregelen.

Alternatieve fi etsvierdaagse Tynaarlo: route week twee
Je vindt deze fi etsroute ook op de Facebookpagina van de gemeente Tynaarlo.

(gemaakt door Monique Kalfsbeek):
Wethouder Hanneke Wiersema (in het kraantje) steekt samen 
met wethouders Henk Kosters (Noordenveld), Mirjam Pauwels 
(Assen) en directeur Alie Hut van Coöperatie Glasvezel Noord de 
eerste schop in de grond.

Dinsdag
21 juli

13:30-15:00 uur

OPENING
in Vries

* DJ Sven and Jeffrey

* Muzikale opening 
met Allan & Luna 
Woltjer uit Vries en

* De Harmonie Vries in 
een muzikaal zomers 
jasje

* Workshop/Demon-
stratie FitYou Less 
Mills Club Vries met 
Esther Lücker

* Buurtsportcoaches 
staan met hun Mobie-
le Sportbus startklaar 

* Workshop Film en/of 
Animatie DAF (Digital 
Art Factory)

* Workshop “Groetjes 
uit Tynaarlo” Leuk 
Item

* Workshop “Protes-
teren kun je leren” 
Peergroup

* Mobiel Programma 
VTNL, dé Kunste-
naarsvereniging voor 
professionele kunste-
naars VanTyNaarLo 
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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:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar 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 heeft dins-
dag 30 juni unaniem ingestemd 
met het ter inzage leggen van 
het ontwerp bestemmingplan 
en ontwerp beeldkwaliteits-
plan voor Vries Zuid. Daarmee 
zet de gemeente een volgende 
stap in de ruimtelijke procedu-
re.

De plannen liggen van vrijdag 
24 juli tot en met donderdag 3 
september 2020 ter inzage. Om-
dat er ook zomervakantie tus-
sen zit, zijn de plannen al vanaf 
vrijdag 10 juli te bekijken. Alle 
stukken zijn te bekijken op de 

website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Gebruik hiervoor het 
projectnummer NL.IMRO.1730.
BPVriesZuid-0301.

Belanghebbenden en belang-
stellenden die de documen-
ten liever fysiek willen inzien 
kunnen dat doen in het ge-
meentehuis. In verband met 
de coronamaatregelen gaat 
dit uitsluitend op afspraak. Bel 
hiervoor ons algemene num-
mer: 0592 - 266 662

Reageren?
Vanaf 24 juli tot en met 3 sep-

tember 2020 kan iedereen 
schriftelijk een zienswijze indie-
nen. Het adres is Gemeente Ty-
naarlo, t.a.v. de gemeenteraad, 
Postbus 5, 9480 AA te Vries. Een 
schriftelijk ingediende zienswij-
ze moet zijn voorzien van een 
datum, naam, adres en hand-
tekening. Wanneer een ziens-
wijze wordt ingediend namens 
meerdere indieners, dan dient 
per persoon een ondertekende 
schriftelijke machtiging meege-
stuurd te worden.

Ook bestaat de mogelijkheid 
om mondeling te reageren. 

Neem voor het maken van een 
afspraak contact op met de ge-
meente via info@tynaarlo.nl of 
telefoonnummer 0592-266 662.

Defi nitieve plannen
Na afl oop van de inzagetermijn 
worden binnengekomen reac-
ties verwerkt en beantwoord. 
De planning is om in november 
het defi nitieve bestemmings-
plan en beeldkwaliteitsplan 
aan te bieden aan de gemeen-
teraad. De verwachting is dan 
dat de eerste kavels in de eerste 
helft van 2021 verkocht kun-
nen worden.

Ontwerp bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan Vries Zuid ter inzage

De Drentse Energie Organi-
satie (het energiefonds van 
de provincie Drenthe) biedt 
ondernemers, verenigingen 
en sportclubs in Drenthe laag-
drempelige fi nancieringen om 
te verduurzamen. Per 1 juli is 
het aanbod van het energie-
fonds uitgebreid met de Ener-
gie Lening Plus.

Deze nieuwe lening maakt het 
mogelijk om een bedrag vanaf 
€ 50.001 euro tot € 150.000 te 
lenen voor energiebesparende 
maatregelen of duurzame op-
wekking van energie. Er kan 
tot maximaal 75% van de in-
vestering worden geleend.

Naast zonnepanelen, isolatie, 
een warmtepompinstallatie of 
een energiezuinig ledverlich-
tingssysteem, kan de Energie 

Lening Plus ook worden inge-
zet voor een waterstofauto, 
asbestverwijdering in combina-
tie met zonnepanelen en een 
duurzaam sedumdak.

Kijk voor meer informatie over 
de fi nancieringen, renteper-
centages, looptijden en voor-
waarden op www.drentseener-
gieorganisatie.nl.

Nieuw: Energie Lening Plus

Op www.buurtbrink.nl 
plaatsen inwoners, maar 
ook bijvoorbeeld onder-
nemingen, sociale teams, 
dorps- en buurtverenigin-
gen, cultuurcoaches en 
buurtsportcoaches uit de 
gemeente Tynaarlo hun acti-
viteiten, vragen en contact-
gegevens.

Dus: bent u in deze bijzon-
dere coronatijd op zoek naar 

een leuke activiteit, bent u 
benieuwd wat uw plaatselij-
ke dorpsvereniging allemaal 
doet of wat de buren voor u 
kunnen betekenen? Neem 
dan vooral eens een kijkje 
op de website.

Buurtbrink zoekt ook vrij-
willigers! Lijkt het u leuk de 
website te beheren, mensen 
kennis te laten maken met 
het platform en als enthou-
siaste buurtverbinder aan de 
slag te gaan? Mail dan naar 
info@buurtbrink.nl 

Kent u buurtbrink.nl al?

Ook tijdens
de zomervakantie
vind je hier de
leukste activiteiten!

Jongerenwerker Robin Geerts-
ma maakt sinds kort podcasts 
in samenwerking met jongeren 
uit de gemeente Tynaarlo. Zij 
krijgen de kans om te vertel-
len wie ze zijn, wat ze hebben 
meegemaakt of waar ze voor 
staan. Het kunnen jongeren 
zijn met ambities, een opval-
lende hobby of bijvoorbeeld 
een indrukwekkend verhaal.

De eerste gasten
De eerste gast was Noah Mas-
sanga, ook wel bekend als rap-
per 2Twice. Hij heeft verschil-
lende nummers uitgebracht, 
die goed worden beluisterd. In 
de podcast vertelt hij over het 
ontstaan van zijn muziek, zijn 
verleden en zijn dromen. De 
tweede podcast kwam vorige 
week uit, met als gast Emma 

Kamans. Zij zet zich in voor het 
klimaat en vertelt over haar 
visie en de klimaatprotesten 
waar ze aan meedeed. Ook 
reageert ze op de kritiek die 
zij (en andere jongeren) soms 
krijgen.

Waar te beluisteren?
De podcasts zijn te beluisteren 
via de Instagrampagina van 
Jongerenwerk Tynaarlo. De 
Krant van Tynaarlo deelt de 
podcasts op hun Facebookpa-
gina. De opnames worden ge-
maakt in de studio van Tynaar-
lo Lokaal. Deze week komt de 
derde podcast uit.
In Tynaarlo zijn drie jongeren-
werkers actief, zij zijn onder-
deel van de sociale teams van 
de gemeente.

Jongerenwerker Robin met zijn tweede gast Emma Kamans

Podcasts voor en door jongeren uit de gemeente


