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Onder andere bedrijfsleider Erwin Schlepers van de AH in Paterswolde deelde paraplu’s uit in 
zijn winkel.

Uit de raad
Vooruitblik raadsvergadering 
17 november, 20.00 uur. 
De volledige agenda van de vergadering vindt u op de raads-
website raad.tynaarlo.nl. Op de agenda staat onder meer: 

Brief van D66 aan college van B&W over het aangenomen 
amendement ontwikkelrichting centrumplan Zuidlaren en 
het antwoord hierop van het college van B&W. 
In september heeft de fractie D66 een brief gestuurd naar 
het college van B&W met vragen over de stand van zaken 
van het aangenomen amendement (raad 3 december 2019) 
over de ontwikkelrichting centrumplan Zuidlaren. Hierin 
staat dat het college van B&W op een actieve (participatie-
ve) manier aan de slag moet bij het opstellen van het herin-
richtingsplan en dat daarbij aandacht moet zijn voor o.a. 
de kop van de Brink als ontmoetingsplek en het bevorde-
ren van combinatiebezoek. Het college van B&W heeft een 
antwoordbrief gestuurd waarover de fractie vragen heeft. 
Daarom staat dit punt op de agenda.  

Brief college Actualisatie ontwikkelrichting vrijkomende lo-
caties maatschappelijk Vastgoed. 
In de nota Maatschappelijk vastgoed (uit 2017) staat wat de 
plannen zijn voor maatschappelijke gebouwen of locaties 
die vrijkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de gymzaal in 
Tynaarlo, de basisschool in De Groeve of de centrumschool 
en OBS Eelde. In de brief staat de actuele stand van zaken. 
De CDA-fractie heeft gevraagd om de brief te bespreken in 
de raad. 

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live mee-
kijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets 
zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de 
griffie via: griffie@tynaarlo.nl.

Afgelopen week werden bij 
supermarkten in Eelde-Paters-
wolde, Vries en Zuidlaren pa-
raplu’s uitgedeeld. Deze actie 
maakt deel uit van de cam-
pagne Drenten voor elkaar 
van de Veiligheidsregio Dren-
the. De campagne draait om 
het samen volhouden in deze 
bijzondere coronatijden. We 
houden ons in de meeste ge-
vallen immers niet alleen voor 
onszelf aan de maatregelen, 
maar vooral ook voor de men-
sen om ons heen. #Drenten-
voorelkaar dus.

Actie met een knipoog
De rode paraplu’s zijn natuur-

lijk een actie met een knip-
oog. In heel Drenthe zijn er 
een paar duizend uitgedeeld 
op locaties waar veel mensen 
komen. “Hier kom ik niet on-
derweg”, staat er onder ande-
re op. Met de paraplu hoef je 
bij een regenbui niet op een 
kluitje onder een afdakje te 
schuilen. Kortom, onder alle 
omstandigheden is anderhal-
ve meter het devies.
 
Deel uw verhaal: voor wie of 
wat houdt u vol?
De een wil zijn ouders niet be-
smetten, de ander wil straks 
weer zorgeloos kunnen stap-
pen. En weer een ander wil 

het feestje van zijn kind weer 
met de hele familie vieren… 
Wat is voor u de belangrijkste 
reden om u aan de maatre-
gelen te houden? Deel het of 
lees de verhalen van anderen 
op www.drentenvoorelkaar.nl.

Ook in de regen op  
afstand onder de paraplu 

Wintertijd inbraaktijd 
Zo verkleint u de kans op een inbraak
• Neem een tijdschakelaar voor de verlichting. Zo lijkt het 

huis bewoond
• Doe alle deuren en ramen op slot, ook als u even bood-

schappen doet
• Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen
• Laat sleutels aan de binnenkant van de deur zitten

De gemeente Tynaarlo pu-
bliceert haar bekendmaking 
en kennisgevingen (zoals 
vergunningen, verkeersbe-
sluiten, bestemmingsplannen 
etc.) verplicht digitaal.

Via  https://www.tynaarlo.nl/
besluiten-en-bekendmakingen  
blijft u op de hoogte van alle 
bekendmakingen en kennis-
gevingen. 
U kunt de bekendma-
kingen in uw buurt zelf  
op deze website opzoeken, 
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 boven-
staande link.

Bekendmakingen
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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 team-
leden 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).
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