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Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
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en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl
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Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.
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Na de zomer verder met het 
centrum van Zuidlaren en 
woningbouw op PBH-terrein
Na de zomervakantie gaat de 
concrete uitwerking van de 
plannen voor de centrumont-
wikkeling in Zuidlaren en de 
woningbouw op het achterste 
deel van het Prins Bernhard-
hoeve terrein van start. 

Op 3 december 2019 stelde de 
gemeenteraad de ontwikkel-
richting voor het centrum van 
Zuidlaren vast. Met dat besluit 
zat de inventarisatiefase er op. 
En daarmee ook de opdracht 
van het bureau Citisens. Zij ver-
zorgden een intensief traject 
waarin iedereen die dat wilde 
zijn mening, ideeën en zorgen 
kon delen. De fase waarin de 
plannen concreet worden uit-
gewerkt gaat nu van start. De 
aanbestedingen voor de bu-
reaus die dat gaan doen zijn 
kortgeleden afgerond. 

Woningbouw achterzijde PBH
De gemeenteraad heeft het 
achterste deel van het PBH-ter-
rein aangewezen als woning-
bouwlocatie. Om te voorkomen 
dat de woningbouwontwikke-

ling moet wachten op de cen-
trumontwikkeling of anders-
om, zijn beide ontwikkelingen 
zelfstandige projecten gewor-
den. Voor de uitwerking van de 
woningbouwlocatie is Stroot-
man landschapsarchitecten ge-
selecteerd. 

Centrumgebied
Een team van LAOS, Specht en 
PAU werkt aan de plannen voor 
het centrum. Ze werken onder 
andere de stimuleringsmaat-
regelen uit voor verbetering 
van het centrumgebied, het 
stedenbouwkundig plan voor 
de grote Brink en de voorzijde 
van het PBH-terrein. Daarnaast 
maken ze een samenhangend 
plan voor de Brinken in het 
centrum.

Planning
Het doel is dat de plannen in 
het najaar van 2021 klaar zijn 
voor de formele procedures. 
Op dit moment werken de bu-
reaus hun planning uit. Zowel 
voor de centrumontwikkeling 
als de woningbouw geldt dat 

er na de zomer wordt gestart 
met het opstellen van een ste-
denbouwkundig programma 
van eisen. De ontwikkelrich-
ting die is vastgesteld door de 
gemeenteraad vormt daarbij 
het uitgangspunt. In het najaar 
begint voor beide projecten 
het proces waarin belangstel-
lenden en belanghebbenden 
kunnen meedenken over de 
concrete plannen.  

Niets missen?
Na de zomervakantie wordt er 
meer bekend over het proces, 
de bijeenkomsten en hoe die 
plaats gaan vinden gezien de 
coronamaatregelen. Wilt u op 
de hoogte blijven? Kijk dan op 
de website www.tynaarlo.nl/
zuidlaren_werkt_samen. Daar 
kunt u zich ook (opnieuw) in-
schrijven voor de nieuwsbrief 
van Zuidlaren werkt Samen. 
Ook als u zich al aangemeld 
had voor de nieuwbrief is op-
nieuw aanmelden nodig. Bin-
nenkort verstuurt Citisens de 
laatste nieuwsbrief.

Aanpak waterleiding en fiets-
pad Hunebedstraat Tynaarlo
Maandag 10 augustus start wa-
terleidingmaatschappij Dren-
the (WMD) met het vervangen 
van de waterleiding langs de 
Hunebedstraat in Tynaarlo. 
Wanneer de waterleiding is 
vervangen start Roelofs BV in 
opdracht van de gemeente  
Tynaarlo met de werkzaam-
heden aan het fietspad. Het 
huidige fietspad wordt vervan-
gen door een betonfietspad. 
Onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden is het nieuwe 

fietspad medio november ge-
reed. De werkzaamheden wor-
den in het voorjaar van 2021 
afgerond door het vernieuwen 
van de heg.
 
Door de werkzaamheden kun-
nen fietsers/wandelaars van 10 
augustus tot medio november 
geen gebruik maken van het 
fietspad. Ook is er verkeershin-
der voor het overige verkeer 
door gedeeltelijke afzetting 
van de Hunebedstraat.

Alternatieve fietsvierdaagse  
Tynaarlo: route week vier 
De Buurtsportcoaches van de gemeente  
Tynaarlo organiseren deze zomer een alter-
natieve fietsvierdaagse. Vier weken achter 
elkaar staat op de gemeentepagina een 
fietsroute van 40 km door de gemeente  
Tynaarlo. Deze week de vierde en laatste 
route, vanuit Vries.  De route staat ook op de  
facebookpagina van de gemeente Tynaarlo. 

Route 4: Vries en omgeving
De route start bij het gemeentehuis in 
Vries (Kornoeljeplein). Eerst fiets je rich-
ting Tynaarlo en via de Onlandweg naar de 
nieuwe doorfietsroute (Assen-Groningen). 
Na een klein stukje over de doorfietsroute 
linksaf richting Oudemolen, maar al snel 
linksaf richting Tynaarlo. Door het dorp Ty-
naarlo fiets je naar Ydermade. Vervolgens 
via de Duinstraat richting Yde. Na Yde fiets 
je langs de Hondstongen. Hier kun je het 

kunstwerk ‘’Gebroken Cirkel’’ vinden. Dit 
kunstwerk herinnert aan de vindplaats van 
het meisje van Yde. Langs Visio de Brink 
en vervolgens via de Esakkers , de Zwarte 
Dijk en het Zuideinde naar Donderen. Van-
uit Donderen fiets je via Zeijerlaar  naar 
Zeijen. Vanuit Zeijen via de Oosterweg en 
de Hooidijk terug naar het vertrekpunt in 
Vries.

Komt het jou beter uit ergens anders te 
starten? Dat kan natuurlijk ook! Zoek 
op de routekaart hieronder het voor jou 
meest geschikte startpunt.

Win een Tynaarlo tas en dopper
Maak onderweg een originele foto van 
jezelf of je fietsmaatje, van een landschap 
of gebouw. Stuur de foto vóór 17 augustus 
naar sport@tynaarlo.nl en maak kans op 

een sporttas en dopper van de gemeente 
Tynaarlo. Na de zomervakantie wordt de 
winnaar bekend gemaakt.
 

Alternatieve Drentse 
fietsvierdaagse
Wie alle vier routes fietst kan ook mee-
doen aan de alternatieve Drentse Fiets-
4Daagse. Tijdens dit evenement zoek 
je zelf vier routes uit van 40 km. Fiets 
je ze  tussen 1 juli en 1 september dan 
ontvang je een medaille. Liever zelf een 
route uitstippelen? Dat kan natuurlijk 
ook! Veel routes zijn te vinden op ROU-
TE.NL en DRENTHE.NL. Meer informatie 
en inschrijven kan op www.fiets4daag-
se.nl.

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 10 augus-
tus van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur.  In verband met de coro-
na-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis maar 
een telefonisch spreekuur.

Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 6 augustus 12.00 uur, via een medewerker van 
het team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)

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).


