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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 volledige agenda staat op 
de raadswebsite.

Toekomstagenda 2020-2030 
Regio Groningen-Assen
De gemeente Tynaarlo werkt 
samen met andere gemeen-
ten en de provincies Dren-
the en Groningen aan een 
economische sterke en goed 
bereikbare regio in het sa-
menwerkingsverband Regio 
Groningen-Assen. In de toe-
komstagenda staan de plan-
nen voor de komende 10 jaar 
op het gebied van de thema’s 
van de samenwerking: wo-
nen, economie, mobiliteit 
en ruimtelijke kwaliteit. Ter 
voorbereiding op bespreking 
van de toekomstagenda in de 
raadsvergadering is er aan de 
raadstafel van 1 september 
gesproken over de achter-
grond van de samenwerking 
en wat de samenwerking 
voor Tynaarlo betekent. Het 
verslag hiervan leest u op de 
raadswebsite.  

Doorfietsroute varianten-
keuze Vriezerbrug
De bespreking is in de verga-
dering van 22 september niet 
afgerond en daarom staat 
het opnieuw op de agenda. 

Programma Duurzaamheid
In dit programma staat de 

ambitie van de gemeente 
op het gebied van Duur-
zaamheid. De primaire doel-
stelling is om CO2-te redu-
ceren, waarbij de landelijke 
CO2-doelstellingen de stip op 
de horizon vormen. Het stre-
ven om energieneutraal te 
zijn, draagt daarmee bij aan 
het primaire doel. Nadat de 
raad het programma heeft 
vastgesteld zal gestart wor-
den met het (verder) ontwik-
kelen van plannen en projec-
ten.

Kijk live mee
De raad vergadert in het ge-
meentehuis. Deze raadszaal 
is daarvoor aangepast aan 
de maatregelen omtrent de 
anderhalvemetersamenle-
ving. Helaas is het voor in-
woners en pers niet mogelijk 
om bij deze vergaderingen 
aanwezig te zijn. Aangezien 
de coronamaatregelen nog 
steeds oproepen tot zo wei-
nig mogelijk fysiek contact 
en de ruimte in de raadzaal 
beperkt is, kan de raadsver-
gadering alleen op afstand 
gevolgd worden via de raads-
website: raad.tynaarlo.nl. 
Wilt u zelf iets zeggen in 
de vergadering? Neem dan  
contact op met de griffie via: 
griffie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik: raadsvergadering 6 oktober, 
19.00 uur (gewijzigde aanvangstijd)

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 22 september
Op raad.tynaarlo.nl vindt u 
de besluitenlijst en kunt u de 
vergadering terugkijken. Op 
de agenda stond onder meer:  

Theater De Kimme Zuidlaren. 
Inwoners van Zuidlaren heb-
ben bij de gemeente hun 
zorgen geuit over het voort-
bestaan van theater De Kim-
me. Naar aanleiding daarvan 
heeft de raad het college 
van B en W gevraagd een 
quickscan te laten uitvoeren 
om meer duidelijkheid te krij-
gen over de investeringen, 
kosten, exploitatie en bezet-
tingsgraad van De Kimme. 

Op basis van de QuickScan is 
het college van B en W tot de 
conclusie gekomen dat een 
gemeentelijke investering in 
De Kimme niet voor de hand 
ligt. In de raadsvergadering 
sprak de raad over deze con-
clusie en een meerderheid 

besloot dat het college geen 
nader onderzoek hoeft te 
verrichten. 

Doorfietsroute varianten-
keuze Vriezerbrug
Sinds 2015 werken de provin-
cies Groningen en Drenthe 
samen met de gemeenten 
Assen, Tynaarlo en Gronin-
gen aan de realisatie van de 
Doorfietsroute tussen As-
sen en Groningen langs het 
Noord-Willemskanaal. De 
variantenstudie voor het 
deel van de route langs het 
Noord-Willemskanaal in Ty-
naarlo is nu afgerond. Inspre-
kers namens de Fietsersbond 
Groningen/Kop van Drenthe, 
Dorpsbelangen Tynaarlo en 
omwonenden gaven hun vi-
sie op de plannen. Gezien de 
tijd werd besloten om in de 
volgende raadsvergadering 
door te praten over de vari-
antenkeuze. 

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 12  
oktober van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de  
corona-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis 
maar een telefonisch spreekuur.
Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 8 oktober 12.00 uur, via een medewerker van het 
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662).

Kermis in Zuidlaren gaat 
niet door
De kermis die in de herfstva-
kantie in Zuidlaren gehouden 
zou worden, gaat niet door. 
Dat heeft burgemeester Marcel 
Thijsen besloten.

Vlak voor de zomer werd aan-
gekondigd dat de Zuidlaarder-
markt niet doorging. Wel zou 
er gekeken worden naar een 
manier om binnen de corona-
maatregelen alsnog een kermis 
in het dorp te houden.

Kermis past niet in de geest 
van de aangescherpte maatre-
gelen
Thijsen vindt dat de kermis niet 
past in de geest van de maat-
regelen die deze week aange-

scherpt werden. “We hielden in 
Drenthe al geen Sinterklaasin-
tochten meer, en er mag nu 
geen publiek meer langs de 
sportvelden staan en de horeca 
mag minder mensen ontvan-
gen. Hoewel we technisch ge-
zien misschien nog een kermis 
kunnen organiseren, vind ik de 
risico’s voor de gezondheid van 
onze inwoners te groot. Boven-
dien kun je je afvragen of het 
er door alle maatregelen gezel-
liger op wordt.”

Publiekstrekkers kiezen voor 
andere kermissen
Daarnaast bleek tijdens de 
voorbereidingen dat de ker-
misexploitanten met specta-

culaire attracties de voorkeur 
geven aan een standplaats op 
grote kermissen elders in het 
land omdat ze daar twee we-
ken konden staan. Het lukt 
daarom ook niet om een aan-
sprekende kermis te organise-
ren in Zuidlaren.

 “Ik snap dat dit heel zuur is 
voor de kermisexploitanten en 
de ondernemers die er de af-
gelopen periode alles aan heb-
ben gedaan om toch nog een 
gezellig feest in Zuidlaren te 
houden. Maar alles bij elkaar 
opgeteld is het dit jaar gewoon 
niet verstandig om een kermis 
te organiseren,” concludeert 
Thijsen.

Woningeigenaren opgelet:
Waardebon energiebesparende producten 
te besteden bij lokale ondernemer
De afgelopen weken ontvingen 
11.000 woningeigenaren in de 
gemeente Tynaarlo een bon 
van € 50 om te besteden aan 
energiebesparende producten. 
Ruim 300 woningeigenaren 
hebben de bon ondertussen 
verzilverd. Voor diegenen die 
dit nog gaan doen is het goed 
om te weten dat je de bon kunt 
besteden bij elke bouwmarkt, 
webwinkel of doe het zelf zaak 
in Nederland. Dus ook bij de 
lokale ondernemer! Het aan-
koopbedrag betaal je eerst zelf. 
Na aanschaf kun je het bedrag 
terugvragen met de persoonlij-
ke code op de waardebon.

Waaraan besteden?
Geen idee waaraan de bon te 
besteden? Kijk dan eens op 
www.haaldewarmteinhuis.nl/
producten. Hier staan voorbeel-
den van ingrepen die je kunt 
doen in je huis en wat je daar-
voor nodig hebt. Opgedeeld 
in kleine klusjes zoals het ver-
vangen van je douchekop, het 
dichten van naden en kieren, 
het vervangen van lampen met 
ledlampen. En grotere klussen 
zoals het plaatsen van een slim-
me thermostaat, isolatiemateri-
aal, zonwering of een inductie-
kookplaat. 

Alle beetjes helpen
Met grote maatregelen in huis, 

zoals het dak isoleren, kun je 
veel energie besparen. Je huis 
kan zelfs meer waard worden. 
Maar ook de kleinere maatre-
gelen zijn effectief. Zo bespaar 
je met een waterbesparende 
douchekop al gauw zo’n € 50,- 
per jaar op je energierekening. 

Haal de warmte in huis
De waardebon actie is een on-
derdeel van de campagne “Haal 
de warmte in huis”, waarin de 
12 Drentse gemeenten samen-
werken om woningeigenaren 
te stimuleren tot het nemen 
van kleine energiebesparende 
maatregelen. Dit verlaagt niet 
alleen de energierekening, 
maar helpt ook bij het tegen-
gaan van klimaatverandering 
én geeft meer wooncomfort. 

Meer informatie
Kijk op www.haaldewarmtein-
huis.nl voor meer informatie 
over de campagne en de waar-
debon. Hier kun je je ook aan-
melden voor de nieuwsbrief, 
zodat je zeker weet dat je geen 
acties misloopt.

Hoe gebruik je de waardebon?
1. Kijk, vóór de aanschaf van producten, op de website voor 

het beschikbare budget in Drenthe. Er is een totaalbedrag 
beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid en OP=OP.

2. Schaf de producten aan bij een bouwmarkt of andere (web)
winkel.

3. Verzilver de waardebon: ga naar www.haaldewarmteinhuis.
nl, klik op ‘verzilveren waardebon’ en vul je persoonlijke 
code uit de brief in. Verstuur de aankoopbon.

4. Na de controle van je gegevens en de aankoopbon, wordt 
het geld (maximaal € 50) binnen 8 tot 12 weken op je bank-
rekening gestort.

Informatiebijeenkomst 
doorfietsroute De Groene As
Dinsdag 6 oktober is er een in-
formatiebijeenkomst over “De 
Groene As”. Belangstellenden 
worden bijgepraat over de uit-
komsten van de variantenstu-
die en het vervolg voor het deel 
Witte Molen – De Punt.

De inloopbijeenkomst wordt 
gehouden op twee locaties  
tussen 16.00 en 17.30 uur  
en tussen 18.30 en 20.00 uur.

De inlooplocaties zijn:
• RLS1957 (voormalige  

Rijksluchtvaartschool),  
Burg. Legroweg 45 in Eelde

• De Biotoop (vleugel F), 
 Kerklaan 30 in Haren

Let op: aanmelden is verplicht 
en kan via www.provinciedren-
the.nl/doorfietsroute of via 
0592- 36 55 55.

Rectificatie: Roel Pranger benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau
Vorige week werd de heer Pran-
ger uit Tynaarlo benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau. In het begeleidend 
persbericht was per abuis de 
graad van Lid opgenomen. De 
heer Pranger ontving de onder-
scheiding bij zijn afscheid als be-
stuurslid Sport van het TT Circuit 
(Circuit van Drenthe). De onder-
scheiding valt hem ten deel van-
wege zijn jarenlange vrijwillige 
inzet voor de motorsport in zijn 
algemeenheid en het professio-
naliseren van de medische zorg 
tijdens motorsportwedstrijden 
in het bijzonder.

Het is oogsttijd: 
kans op modder op de weg
Het is weer oogsttijd! Dat be-
tekent dat er veel landbouw-
voertuigen te vinden zijn op 
de weg om de oogst van het 
land te halen. Deze voertuigen 
zijn groter en rijden langzamer. 
Ook laten landbouwvoertui-
gen soms modder op de weg 
achter. Hierdoor kan er, vooral 
in combinatie met regen, glad-
heid ontstaan. Wees daarom 
extra alert als je de weg op 
gaat.

Kom je modder tegen op de 
weg? Pas dan je snelheid aan. 
Raak je toch met je auto in de 
slip, laat dan het gas los en houd 

je stuur recht. En: trap niet op 
de rem, om te voorkomen dat 
de auto nog meer in de slip 
raakt.
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----->>> Vervolg Gemeente Tynaarlo

Telefonisch spreekuur 
wethouder Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebieds-
wethouder voor Eelde-Paters-
wolde. Normaal gesproken 
houdt zij daar maandelijks in-
loopspreekuur in woonzorg-
centrum Symphonie, maar van-
wege het coronavirus houdt 
zij momenteel een telefonisch 
spreekuur. Het eerstvolgende 
spreekuur is op donderdag 8 
oktober van 15.00 uur tot 16.30 
uur.

Let op: aanmelden noodzakelijk
Woont u in Eelde-Paterswolde 
en heeft u een vraag of ver-
zoek aan wethouder Gopal? 
Dan bent u van harte welkom 
om hieraan deel te nemen. Het 
is wel noodzakelijk dat u zich 
daar van tevoren voor aan-
meldt. Dat kan door uiterlijk 
7 oktober een e-mail te sturen 
naar bestuur@tynaarlo.nl of 
door te bellen naar de gemeen-
te via 0592 – 266 662.

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en kennis-
gevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestemmings-
plannen etc.) verplicht digitaal.
Via https://www.tynaarlo.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakin-
gen blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennis-
gevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze 
website opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de 
bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor 
deze e-mailservice via bovenstaande link.
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