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Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 
17 november
De raadsvergadering stond voor een groot deel in het te-
ken van het bespreken van twee onderwerpen; de uitvoe-
ring van een amendement over het centrumplan Zuidlaren 
en over de actualisatie van de ontwikkelrichting vrijkomen-
de locaties maatschappelijk vastgoed. Via de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl kunt u de discussies over beide onderwerpen 
terugkijken. Op de site vindt u ook de besluitenlijst.

Vooruitblik raadsvergadering 
1 december, 20.00 uur
In deze vergadering staan onder meer de volgende onder-
werpen op de agenda: 

Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde
Bewoners van de Groningerweg in Eelderwolde zijn bezorgd 
over de verkeersveiligheid van de Groningerweg. Veilig  
Verkeer Nederland (VVV) heeft geadviseerd om de grens 
van de bebouwde kom te verplaatsen waardoor de snelheid 
voor een deel van Groningerweg verlaagd wordt. De ge-
meenteraad wordt gevraagd hierover een besluit te nemen. 

Vries Zuid
Op 30 juni heeft de gemeenteraad besloten de formele  
bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Vries Zuid’ ter inzage te leggen. Dit plan 
heeft samen met het beeldkwaliteitsplan zes weken ter in-
zage gelegen. Er zijn acht zienswijzen ingediend. De ziens-
wijzen zijn verwerkt in een ‘Nota zienswijzen bestemmings-
plan Vries Zuid’ en van een reactie voorzien. De raad wordt 
nu gevraagd om het bestemmingsplan en beeldkwaliteits-
plan gewijzigd vast te stellen waarmee er een planologisch 
en ruimtelijk kader is voor de ontwikkeling van maximaal 75 
woningen in Vries Zuid.

Bespreken brief met vragen van het CDA over de 
vergunning voor een speelautomatenhal in Zuidlaren. 
De fractie CDA heeft naar aanleiding van het verlenen van 
een vergunning voor een speelautomatenhal in Zuidlaren 
vragen gesteld aan het college van burgemeester en wet-
houders (B&W). In een brief van B&W aan de fractie CDA 
heeft het college een reactie gegeven. De fractie CDA heeft 
nu gevraagd om beide brieven in de raadsvergadering te be-
spreken. U vindt de brieven op de raadswebsite. 

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.

Als dank voor hun inzet wor-
den vrijwilligers in de ge-
meente Tynaarlo komend 
voorjaar in het zonnetje ge-
zet. Dat hebben burgemees-
ter en wethouders besloten. 
De gemeente biedt de vrijwil-
ligers dan een horecabon aan 
voor koffie met wat lekkers 
bij de deelnemende horeca-
gelegenheden. 

Wethouder Gopal vindt het 
belangrijk dat de gemeente 
haar waardering uitspreekt 
naar vrijwilligers. “Een samen-
leving is samen leven. Vrijwil-
ligers spelen hierin een hele 
grote rol, en opereren vaak 
op de achtergrond. Ze zijn 
daarentegen óveral actief. 
Bijvoorbeeld in de sport, het 
onderwijs, de zorg, de politiek 
en de culturele sector. Hun in-
zet maakt het verschil en we 

willen ze met dit kleine ge-
baar bedanken.”
  
Keuze voor bon gebaseerd op 
onderzoek onder vrijwilligers
De keuze voor een bon is ge-
baseerd op een onderzoek 
onder vrijwilligers dat Vrijwil-
ligerswerk Tynaarlo (stichting 
Trias) afgelopen jaar heeft uit-
gevoerd. In de enquête moch-
ten de deelnemers aangeven 
welke vorm van waardering 
ze aanspreekt. 

Een gezamenlijke lunch of 
diner werd in het onderzoek 
het meeste genoemd. Dat is 
op dit moment echter lastig te 
organiseren. Vanwege de on-
zekerheid voor wat betreft de 
coronamaatregelen en om-
dat veel vrijwilligers vanwe-
ge de gemiddeld hoge leef-
tijd in de risicogroep vallen.  

Daarom kiezen B&W voor 
de horecabon, die op de 
tweede plek eindigde.  
Het college verwacht boven-
dien dat hier meer vrijwilligers 
gebruik van zullen maken. 
Vrijwilligers kunnen de bon 
immers verzilveren op een 
moment dat het hun uitkomt. 
Met dit besluit geeft het colle-
ge uitvoering aan de toezeg-
ging die vorig jaar in de raad 
werd gedaan over vrijwilli-
gerswaardering. 

Binnenkort meer informatie
De actie wordt nu verder uit-
gewerkt door Vrijwilligers-
werk Tynaarlo. Zodra er meer 
bekend is over de aanvraag 
van de bon, verspreiding, 
looptijd en deelnemende on-
dernemers publiceert de ge-
meente dat op haar website 
en op de gemeentepagina.

Tynaarlo trakteert vrijwilligers 
komend voorjaar op horecabon

Rij je wel eens op de N34, 
N381 of de N391? Wat vind 
jij van het verkeer op die we-
gen? Geef je mening door het 
invullen van de enquête op 
www.formdesk.nl/provdrenthe/
N34N381N391

Zo help je provincie Drenthe 
om de Drentse autowegen 
veiliger te maken. Invullen 
kan tot en met 30 november. 
Met deze enquête onderzoe-
ken we het verkeersgedrag 
en het gevoel van (verkeers)
veiligheid van weggebruikers 
op drie provinciale autowe-
gen in Drenthe. Dat zijn de 
N34 (Coevorden-De Punt), 
N381 (Emmen-Friese grens) en 
N391 (Emmen-Ter Apel). Dit 
inzicht helpt om deze wegen 
voor jou en anderen veiliger 
te maken.

Geef je mening over de veiligheid van Drentse autowegen

Nationaal Park 
Drentsche Aa 
‘Van brongebied tot benedenloop’
Donderdag 26 november: 20.00 uur digitale vergadering 
overlegorgaan Drentsche Aa. De agenda en achterlig-
gende stukken en de link naar de vergadering vindt u op  
https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/overlegorgaan/

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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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.

We krijgen als gemeente op 
dit moment regelmatig vra-
gen van inwoners over het 
carbidschieten. Met het vuur-
werkverbod lijkt deze tradi-
tie populairder dan ooit. Als 
er met carbid geschoten mag 
worden, zal het anders dan 
anders zijn. Wat de voorwaar-
den zijn is nog niet duidelijk. 
Dat is ook waarom de formu-
lieren voor het aanvragen van 
de noodzakelijke ontheffing 
tot nu toe nog niet beschik-
baar zijn.

Burgemeester Thijsen vindt 
het carbidschieten prachtig, 
maar wacht de discussie bin-
nen de Veiligheidsregio af. 
“Ik vertrouw er op dat we 
als Drentse gemeenten één 
lijn kiezen. Met een aantal 
heldere voorschriften, als we 
het toestaan. Wat op voor-
hand natuurlijk wél duidelijk 
is, is dat het hoe dan ook een 
ander feest wordt dan vorig 
jaar. Iedereen zal snappen dat 
een happening met tenten, 
kratten bier en groepen deel-

nemers en toeschouwers van-
wege de coronamaatregelen 
niet kan.”

De Drentse burgemeesters 
discussiëren deze week over 
het carbidschieten. Eind 
deze  week verwachten wij 
als gemeente meer duidelijk-
heid te kunnen geven over 
wat wel en niet mag. Hierover 
volgt meer informatie via de 
gemeentelijke website en in 
deze krant.

Carbidschieten zal anders dan anders zijn

Nu mensen meer tijd in huis 
doorbrengen, is een comfor-
tabel en energiezuinig huis 
extra belangrijk. Maar hoe 
krijg je dat voor elkaar? Via de 
Duurzame Huizen Route delen 
meer dan 1.600 huiseigenaren 
hun ervaringen met duurzaam 

wonen. Dit jaar kunt u nog 
tot 15 december in contact 
komen met deze huiseigena-
ren. Via een videoverbinding 
laten huiseigenaren zien hoe 
zij hun woning duurzamer 
maakten en gaan zij met de 
bezoekers in gesprek. Schrijf 

u in voor een online bezoek 
of deel zelf uw verhaal via  
www.duurzamehuizenroute.nl. 

Een online bezoek aan een duurzaam huis 

Miriam van Dijk winnaar publieksprijs Duurzaamste huis
De vrijstaande woning van Miriam van Dijk uit Paterswolde, is door het publiek als winnaar 
gekozen in de landelijke verkiezing van het ‘Duurzaamste Huis van Nederland 2020’. Bij de 
bouw was het voor haar belangrijk om het huis zo simpel, maar duurzaam mogelijk te maken: 
“Wat je niet hebt, hoef je namelijk ook niet te verwarmen en te onderhouden”, aldus Miriam 
van Dijk. In oktober werd haar huis al uitgeroepen tot duurzaamste huis van Drenthe.  

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en  
kennisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten,  
bestemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.

Via www.tynaarlo.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen 
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.

http://www.duurzamehuizenroute.nl

