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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).

Samen werken aan een 
groene leefomgeving
Voor de zomervakantie las u 
hier op de gemeentepagina 
tips van inwoners voor een 
groenere tuin. Dit naar aanlei-
ding van een oproep van de 
gemeente. Het doel was om 
met voorbeelden van inwoners 
anderen te inspireren hun tuin 
te ‘vergroenen’. Uit diverse  
onderzoeken blijkt namelijk 
dat elke vierkante meter steen 
die wordt vervangen door 
groen een positieve invloed 
heeft op het welzijn van mens, 
dier en natuur. Wat doet de ge-
meente zelf om hier een bijdra-
ge aan te leveren? Een aantal 
voorbeelden.

Bomen
Ieder jaar planten basisschool-
leerlingen, samen met de ge-
meente, bomen en struiken op 
de Nationale Boomfeestdag. 
Ook plant de gemeente ‘Tiny 
forests’ aan. Dit zijn dichtbe-
groeide, inheemse bossen ter 
grootte van een tennisbaan. 
De eerste is aangeplant in Eel-
de, tussen de Burgemeester 
J.G. Legroweg en de Boslaan. 
Er komen nog twee van deze 
minibossen bij, in Vries en 
Zuidlaren. De gemeente plant 
jaarlijks tussen de 100 en 200 
bomen.

Bijenbossen en een voedselbos
Daarnaast zet de gemeen-
te zich in voor de aanleg van  
bijenbossen en voedselbossen. 
Zo heeft de gemeente aan  
de imkersvereniging Haren- 
Paterswolde grond beschikbaar 

gesteld om in te richten als 
bijenbos en zelf een bijenbos 
geplant in Zuidlaren. In Bunne 
heeft de gemeente een voed-
selbos voor vogels en dieren 
aangeplant. 

Project ‘Natuurerven en
bloemrijke bermen’
In Bunne, Winde en Bun-
nerveen heeft het project 
‘Natuurerven en Bloemrijke 
bermen’ voor een grotere bio-
diversiteit gezorgd. Hier zijn 
bermen na het aanleggen van 
kabels en leidingen ingezaaid 
met bloemenmengsels. 

De voordelen
De voordelen liegen er niet om: 
door een groenere leefomge-
ving kan regenwater gemakke-
lijk in de bodem zakken, wordt 
de temperatuur getemperd en 
fijn stof afgevangen, vinden 
insecten, amfibieën, vogels en 
kleine dieren weer een leef-
gebied, verbetert het bodem-
leven en voelen mensen zich 
prettiger en gezonder.

Operatie Steenbreek
De gemeente Tynaarlo is aan-
gesloten bij stichting Steen-
breek. Samen met deelnemen-
de gemeenten, waterschappen 
en provincies wil Stichting 
Steenbreek onze leefomgeving 
vergroenen. Ook inwoners en 
bedrijfsleven kunnen hieraan 
een bijdrage leveren. Kijk voor 
meer informatie en handige 
tips op www.operatiesteen-
breek.nl. 

Agenda
Maandag 31 augustus: 19.30 uur
•  Bijeenkomst omgevingsvisie voor inwoners Zuidlaarderveen, 

Midlaren en De Groeve 
Raadzaal gemeentehuis Vries. Meer informatie en  
aanmelden: www.tynaarlo.ikpraatmee.nl 
Let op: aanmelden is noodzakelijk

Wadi’s en gescheiden 
rioolstelsel
Ook goed voor een gezon-
de, groene leefomgeving 
zijn de wadi’s en gescheiden 
rioolstelsels die de gemeente 
aanlegt. Regenwater gaat 
hierdoor niet naar de zuive-
ring, maar komt in de bo-
dem en in sloten en vijvers 
terecht. Een ander belang-
rijk voordeel hiervan is dat 
bij extremere buien water-
overlast wordt voorkomen. 
Er zijn onder andere wadi’s 
in Zuidlaren, Eelde, Eelder-
wolde, De Groeve en De 
Onlanden. Gescheiden riool-
stelsels worden aangelegd 
op het moment dat de oude 
riolering aan vervanging toe 
is. Dit gebeurt al vanaf 1973, 
tot op heden. Zo is er kort-
geleden nog een gescheiden 
riolering aangelegd in de 
Beethovenweg en Brouwer-
steeg in Eelde. Bij uitbrei-
dingsplannen wordt altijd 
gescheiden riool aangelegd.

Drentse woningeigenaren  
ontvangen waardebon voor 
energiebesparende producten
De komende weken valt er 
bij iedere Drentse woning- 
eigenaar een brief op de mat, 
met daarin een waardebon 
van €50,-. Met deze waarde-
bon kunnen woningeigenaren 
energiebesparende producten 
aanschaffen, zoals ledlampen, 
tochtstrips, isolatiemateriaal 
en radiatorfolie. Zij kunnen de 
bon  vanaf 1 september verzil-
veren.
 
Haal de warmte in huis
De waardebon actie is een  
onderdeel van de campagne 
“Haal de warmte in huis”, waar-
in de 12 Drentse gemeenten 
samenwerken om woningei-
genaren te stimuleren tot het  
nemen van kleine energiebe-
sparende maatregelen in huis. 
De campagne start op 1 septem-
ber en loopt tot en met maart 
2021. In die periode kunnen 
woningeigenaren onder ande-
re hun cv-installatie voordelig 
laten optimaliseren, waarbij ze 
tot wel € 200,- kunnen terug-
krijgen. Ook gaat rond oktober 
de warmtetour van start. Het 
Drents Energieloket komt dan 
in verschillende wijken bij de 
mensen langs voor onafhanke-
lijk energieadvies.  

Waarom deze campagne? 
Energie besparen in huis ver-
laagt niet alleen de energiere-
kening, maar helpt ook bij het 
tegengaan van klimaatveran-

dering én geeft meer woon-
comfort. Zo werken we samen 
toe naar een duurzame provin-
cie, waar het ook voor toekom-
stige generaties fijn wonen is. 

Meer informatie
Kijk op www.haaldewarmtein-
huis.nl voor meer informatie 
over alle acties. Hier kun je je 
ook aanmelden voor de nieuws-
brief, zodat je zeker weet dat je 
geen acties misloopt.

Winnaar fotowedstrijd 
Alternatieve fietsvierdaagse 
Tynaarlo
In de zomervakantie vond u 
hier op de gemeentepagina 
vier weken achter elkaar een 
fietsroute van 40 km, uitgestip-
peld door de buurtsportcoa-
ches van de gemeente Tynaar-
lo. Deelnemers die onderweg 
een foto maakten en deze 
opstuurden naar de gemeente 
maakten kans op een sportieve 
tas en dopper. 

De winnaar
De winnaar van de fotowed-
strijd is Joke Stavast uit Zuidla-
ren, zij maakte deze foto van 
haar man en kinderen tijdens 
het rondje vanuit hun woon-
plaats. Joke: “Wij mogen graag 
een rondje fietsen. Het was leuk 
om Milan en Jonne onze eigen 
‘achtertuin’ te laten zien.  Op 

de fiets kom je toch op plekken 
waar je anders nooit komt. En 
dan ervaar je weer hoe mooi 
onze eigen omgeving is.”

Leuke middag
Milan (9) en Jonne (6) hebben 
een leuke middag gehad: “On-
derweg kwamen we veel die-
ren tegen, zoals ooievaars, een 
haas en een reiger. We zijn vaak 
gestopt om iets te bekijken of 
om van de natuur te genieten. 
De andere routes gaan we ook 
nog (deels) fietsen”. 

De fietsvierdaagse van Tynaarlo 
was een alternatief voor de tra-
ditionele Drentse fietsvierdaag-
se, die niet door kon gaan van-
wege de coronamaatregelen.

Regeling Reductie 
Energiegebruik
De campagne “Haal de 
warmte in huis” is onderdeel 
van de Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE). Met 
de RRE zetten gemeenten 
verschillende acties op om 
woningeigenaren te stimule-
ren tot het nemen van kleine 
energiebesparende maatre-
gelen in huis. In Drenthe wer-
ken de 12 Drentse gemeen-
ten samen aan de RRE. Het 
Drents Energieloket draagt 
zorg voor de uitvoering. 


