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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.

Herziening accommodatie-
beleid Zuidlaren
De gemeente is sinds 2003 
bezig met het toekomstbe-
stendig maken van de onder-
wijs en sportaccommodaties. 
Binnen het accommodatiebe-
leid (AB) zijn de scholen in de 
dorpen Eelde-Paterswolde, 
Vries en Tynaarlo inmiddels 
vernieuwd. Daarnaast is de 
sportaccommodatie in Vries 
aangepast en zijn in Eel-
de-Paterswolde en Tynaarlo 
de gym-/sportvoorzieningen 
vernieuwd. Na afronding van 
het accommodatiebeleid in 
deze dorpen, staat de uit-
voering van het accommo-
datiebeleid Zuidlaren in de 
startblokken. In 2017 is hier-
voor een plan gemaakt maar 
vanwege een aantal ontwik-
kelingen is nu een herziening 
van dit accommodatiebeleid 
in Zuidlaren nodig. 

Verder op de agenda: 
Het huisvestingsprogram-
ma 2020 en 2021 waarin 
een krediet wordt gevraagd 
voor aanpassingen aan ver-

schillende basisscholen, een 
voorstel voor het toekomst-
bestendig maken van accom-
modatie De Wenakkers in 
Zuidlaren, het bespreken van 
de brief van Verenigd Onder-
nemend Zuidlaren over de 
centrumontwikkeling Zuidla-
ren en het bespreken van de 
brief van het college van B en 
W over de campagne Orange 
the World. 

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 con-
tact op met de griffie via:  
griffie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik: 
raadsvergadering 27 oktober, 20.00 uur:

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 6 oktober
Op raad.tynaarlo.nl vindt u 
de besluitenlijst en kunt u de 
vergadering terugkijken. Op 
de agenda stond onder meer:  

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. 
In de raadsvergadering van 
22 september stond het be-
spreken van de varianten op 
de agenda en hebben een 
aantal mensen ingesproken. 
Het was de bedoeling dat in 
de raad van 6 oktober verder 
gesproken zou worden over 

de variantenstudie. In de ver-
gadering kwam echter naar 
voren dat er nog een aantal 
zaken zijn die van invloed 
kunnen zijn bij het maken 
van een keuze. Zo heeft de 
Provincie Drenthe bijvoor-
beeld een subsidieaanvraag 
ingediend die het wellicht 
mogelijk maakt om bij één 
van de varianten een tunnel 
aan te leggen onder de N386. 
De raad besloot dat het beter 
is om eerst meer duidelijkheid 
over o.a. die subsidieaan-
vraag af te wachten voordat 
er een keuze gemaakt wordt. 
Het onderwerp komt daarom 
op een later moment terug in 
de raadsvergadering. 

E-mailabonnement: 
Wilt u op de hoogte blij-
ven van de agenda van de 
raad? Neem dan een (gratis) 
e-mailabonnement. Dit re-
gelt u op raad.tynaarlo.nl 

Werkzaamheden Asserstraat Vries
Maandag 26 oktober start Roe-
lofs Wegenbouw in opdracht 
van de gemeente Tynaarlo met 
werkzaamheden aan de As-
serstraat tussen de rotonde bij 
de Fledders en de bebouwde 
komgrens van Vries richting As-
sen. De Asserstraat krijgt nieuw 
asfalt, er worden nieuwe be-
tonbanden aangebracht en er 
komt nieuwe belijning. 

Tijdens de werkzaamheden 
wordt doorgaand verkeer 

omgeleid via de A28, bestem-
mingsverkeer is wel mogelijk. 
Wel is er hinder door de werk-
zaamheden. 
Op 18 en 19 november is de 
weg voor al het verkeer afge-
sloten, uitgezonderd fietsers. 
Op deze twee dagen wordt 
naast de omleiding via de 
A28 een aanvullende omlei-
dingsroute ingesteld voor be-
stemmingsverkeer via de Vrie-
zerhoek en de Hooidijk. De 
omleidingsroutes zijn met bor-

den aangegeven. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden 
zijn de werkzaamheden rond 
20 november afgerond.

Vragen
Hebt u vragen over de werk-
zaamheden neem dan contact 
met de heer Freddy Hoogheem 
(projectleider) of de heer Wim 
Danhof (dagelijks toezicht-
houder). Zij zijn bereikbaar via 
0592- 26 66 62 of per e-mail 
info@tynaarlo.nl

Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter worden. 
Als het buiten donker is, wil je natuurlijk wel goed zichtbaar zijn 
voor andere weggebruikers. Heb jij je fietsverlichting al gecheckt? 
Donker buiten? Licht aan en gaan! www.lichtaanengaan.nl.

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en kennis-
gevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestemmings-
plannen etc.) verplicht digitaal.

Via  https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen  blijft u 
op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U 
kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website op-
zoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de bekend-
makingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze 
e-mailservice via bovenstaande link.

Vacatures 

Rekenkamercommissie
De gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo zoekt voor de  
Rekenkamercommissie een externe voorzitter en één extern 
lid. Belangstelling? Solliciteren kan tot en met dinsdag 3 no-
vember via https://vacatures.vooruitindrenthe.nl.
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