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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 gemeente hijst 
zaterdag 15 augustus 
de vlag
Bij het gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo en op alle 
Rijksgebouwen in het land wordt aanstaande zaterdag 
de vlag gehesen. Op die manier wordt het voor Nederland  
formele einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht, nu 
75 geleden. Nadat Nederland op 5 mei 1945 bevrijd werd,  
eindigde op 15 augustus ook in Nederlands-Indië de oorlog. 
Daarmee was het hele Koninkrijk der Nederlanden bevrijd.

Meer informatie over de bevrijding op 15 augustus 1945 en  
de herdenking daarvan vindt u op www.15augustus1945.nl.

Kerngerichte bijeenkomsten omgevingsvisie 
worden weer opgestart
De kerngerichte bijeenkomsten 
voor de omgevingsvisie worden 
weer opgestart. De bijeenkom-
sten zouden in maart en april 
worden gehouden, maar wer-
den vanwege het coronavirus 
afgelast. Maandag 31 augustus 
wordt op het gemeentehuis in 
Vries weer afgetrapt met een 
bijeenkomst voor inwoners van 
Zuidlaarderveen, Midlaren en 
De Groeve.

Omgevingsvisie
Doel van de bijeenkomsten is 
om alle inwoners de kans te 
geven om mee te praten over 
de omgevingsvisie. Hierin be-
schrijft de gemeente hoe zij 
aankijkt tegen allerlei onder-
werpen die te maken hebben 
met de leef- en woonomge-
ving in de gemeente. De om-
gevingsvisie gaat een grote rol 
spelen in het toekomstig beleid 
van de gemeente. Daarom is 

het belangrijk dat de visie goed 
bij Tynaarlo en haar inwoners 
past. 

Planning
Tijdens de bijeenkomsten kun-
nen deelnemers aan een ge-
sprekstafel hun opvattingen en 
ideeën delen. 

De eerste bijeenkomsten in 
de kleine dorpen vonden  
begin maart plaats voor inwo-
ners van Bunne, Winde, Bun-
nerveen, Donderen en Zeijen.  
Ook zijn in februari drie grote 
inloopbijeenkomsten georga-
niseerd in Vries, Zuidlaren en 
Eelde – Paterswolde. 

Op maandag 31 augustus wor-
den de bijeenkomsten voor 
inwoners uit de kleine dorpen 
hervat. De bijeenkomsten star-
ten om 19.30 en inloop is mo-
gelijk vanaf 19.15 uur.

• Maandag 31 augustus  
 Zuidlaarderveen, Midlaren  
 en De Groeve
•  Maandag 14 september  
 Tynaarlo
•  Donderdag 17 september  
 Taarlo, Oudemolen en Zeegse
•  Maandag 21 september 
 Eelderwolde
•  Donderdag 24 september 
 Yde en De Punt

Aanmelden is noodzakelijk
Alle bijeenkomsten vinden 
plaats in de raadszaal in het 
gemeentehuis in Vries. In de 
raadszaal kan de onderlinge af-
stand goed gewaarborgd wor-
den. Er zit wel een maximum 
aan het aantal mensen dat 
kan deelnemen. Aanmelden is 
daarom noodzakelijk en kan 
via de website https://tynaarlo.
ikpraatmee.nl/bijeenkomsten 
of door een e-mail te sturen 
naar typisch@tynaarlo.nl.

Inwoners Drenthe kunnen 
CoronaMelder testen
Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan de corona-
virus-app CoronaMelder. Deze 
app, die mogelijk per 1 septem-
ber landelijk ingevoerd wordt, 
is een aanvullend middel op de 
RIVM-richtlijnen om een twee-
de coronagolf te voorkomen. 
Vanaf 17 augustus is in Drenthe 
en Twente een praktijktest om 
te zien hoe de CoronaMelder 
werkt. Alle inwoners van de 
12 Drentse gemeenten kunnen 
deelnemen aan de test. 

Wanneer nieuwe besmetting- 
en met het Coronavrius snel 

worden ontdekt, kunnen we 
elkaar beschermen. De Coro-
naMelder helpt hierbij. Dankzij 
de app krijgen meer mensen 
in korte tijd bericht dat ze in 
de buurt zijn geweest van een 
besmet persoon. Doordat men-
sen zich dan eerder kunnen 
laten testen, wordt de kans op  
verdere verspreiding van het  
virus beperkt.

Meer informatie:
Lees meer over CoronaMel-
der op www.coronamelder of 
www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/coronavirus-app.

Het nest van de prieelvogel
Een tijdelijk kunstwerk dat bouwen met afval in een ander dag-
licht stelt.
Puck Bruinsma  is student bouwkunde en maakt bijzonder crea-
tieve ontwerpen. Nu heeft ze een bijzonder project, het nest van 
de prieelvogel uitgevoerd en het is te bezichtigen in Yde. Een pri-
eelvogel verzamelt werkelijk van alles, kleurrijke materialen uit 
de natuur, maar ook afvalmateriaal, dat hij onderweg tegenkomt 
om zijn nest te bouwen. Dat concept staat aan de basis. Het hele 
bouwwerk is van afvalmateriaal gemaakt. Het kunstwerk is vrij te 
bezichtigen  van 1 augustus tot 1 september aan de Hondstong in 
Yde. Informatie: https://puckbruinsma.wixsite.com/be-engineer/
thenestofthebowerbird

Natuurbrandrisico 
fase 2 in Drenthe
In onze provincie is opge-
schaald naar natuurbrandrisico 
fase 2. Dit is nodig omdat het 
risico op een natuurbrand toe-
neemt door de snel stijgende 
temperaturen. Ook is het van-
wege de vakantieperiode druk 
in de natuur. 

Een natuurbrand kan zich in 
droge periodes snel en onvoor-
spelbaar ontwikkelen. Terrei-
neigenaren, natuurbeheerders 

en hulpdiensten zijn in deze 
periode extra alert, maar vra-
gen ook uw medewerking om 
de gevolgen van natuurbrand 
te voorkomen of te beperken. 

Tijdens deze fase kunt u na-
tuurlijk nog steeds gerust de 
natuur intrekken. Maar wees 
extra alert, gebruik het gezon-
de verstand en meld vooral in 
deze fase verdachte zaken me-
teen via 112. 

Post van Zelfstroom
Een aantal inwoners heeft de afgelopen dagen post ontvangen 
van zelfstroom.nl/tynaarlo. Wij ontvangen nu vragen of dit een 
initiatief is van de gemeente. Dit is niet het geval het gaat hier om 
activiteiten van een commerciële aanbieder.

Knapzakroutes gaan met de tijd mee
De meest populaire Knapzakroutes gedigitaliseerd

Op initiatief van de Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen 
(BOKD) werd in 1983, in sa-
menwerking met alle dorpsbe-
langenorganisaties in Drenthe, 
de eerste Knapzakroute uitge-
bracht. 

Met een Knapzakroute loop 
je langs bospaadjes en over 
de heide. Onderweg maak je 
kennis met het verhaal van het 
Drentse landschap en kom je 
in de kleinste Drentse dorpen. 
De gemiddelde lengte van een 
Knapzakroute is circa vijftien 
kilometer. Meestal op te split-
sen in kortere lussen.
Omdat wandelaars steeds meer 

gebruik maken van digitale 
routes én GPS en omdat rou-
tewijzigingen eenvoudiger zijn 
door te voeren, is vorig jaar  een 
begin gemaakt met het digita-
liseren van de Knapzakroutes. 
Inmiddels staan er 15 online op 
https://eindjeomindrenthe.nl/
knapzakroutes.html

In onze omgeving zijn de vol-
gende routes inmiddels gratis te 
downloaden als PDF of gpx file: 
K57 Anderen, K60 Anloo-Schip-
borg,  K53 Eext-Anloo, K1 Gas-
teren,  K21 Tynaarlo-Zeegse, en 
K26 Zeijen – Peest.  Uiteraard 
zijn de routes ook te printen of 
online te wandelen.


