
 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 23 december

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 15 december
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:  

Vries Zuid
Dit onderwerp stond eerder op de agenda van de raad van  
1 december. In die vergadering besprak de gemeenteraad 
het voorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan 
en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. Na die bespreking 
heeft de raad nu ingestemd met het vaststellen van het  
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. 
De raad heeft wel gewijzigd dat gestapelde bouw niet mo-
gelijk is in het plan. De hoofdgebouwen worden vrijstaand,  
twee-aan-een dan wel aaneengesloten. Er is er nu een 
planologisch en ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van 
maximaal 75 woningen in Vries Zuid.

Vestiging speelautomaten
De fractie CDA heeft vragen over de vergunning die het 
college van B&W heeft gegeven voor het vestigen van een 
speelautomatenhal in Zuidlaren. Het vestigen van een speel-
automatenhal past binnen de regels van het beleid. De  
verordening die dit mogelijk maakt is van 2007. De raad 
heeft besloten dat het tijd is voor een actualisatie van de ver-
ordening op basis van de wegwijzer van de toezichthouder 
Kansspelautoriteit. De raad geeft het college verder mee om 
gebruik te maken van de wettelijke ruimte om kansspelen in 
de gemeente zoveel mogelijk te beperken. 

Ouderenhuisvesting
Er zijn verschillende initiatiefnemers in de gemeente die een 
bepaalde vorm van ouderenhuisvesting willen realiseren. 
De raad kijkt hier positief tegenaan en diende daarom een  
motie in waarin het college wordt opgedragen om met 
spoed actie te ondernemen om het vestigen van een spe-
cifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk te maken. 
Hierbij wordt gedacht aan een zgn. ‘knarrenhof’. De motie 
werd unaniem aangenomen. Voor 1 maart zal de gemeente-
raad door het college geïnformeerd worden over welke ini-
tiatieven er liggen en welke procedures nodig zijn om deze  
mogelijk te maken.  

Vooruitblik raadsvergadering 5 januari, 20.00 uur. 
In de vergadering van 15 december was te weinig tijd om 
de hele agenda te behandelen. De volgende onderwerpen 
worden daarom besproken in een extra vergadering op  
5 januari:

Aandelen in Groningen Airport Eelde
De gemeente Assen heeft aangeven haar aandelen in  
Groningen Airport Eelde te willen verkopen. De gemeente 
Tynaarlo is één van de andere aandeelhouders en kan deze 
aandelen overnemen. De gemeente Tynaarlo bezit nu 4% 
van de aandelen. Andere aandeelhouders in Groningen 
Airport Eelde zijn: de provincies Drenthe en Groningen en 
Stichting FB Oranjewoud. 

Motie centrumplan Eelde
Er wordt al lange tijd gesproken over de plannen voor het 
centrum van Eelde. Verschillende fracties in de gemeen-
teraad willen nu dat alle initiatieven en plannen voor 
het centrum Eelde in samenhang worden beoordeeld en  
getoetst aan het beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde. De 
fracties vinden het belangrijk dat het dorpse karakter van 
Eelde niet aangetast wordt maar eerder bevorderd. Een 
motie hierover wordt in de raadsvergadering besproken.  
 
Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering 
live meekijken 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.

http://raad.tynaarlo.nl
http://raad.tynaarlo.nl
mailto:griffie@tynaarlo.nl


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.

Gewijzigde openingstijden  
gemeentehuis en milieustraat
• Donderdag 24 december is het gemeentehuis  

vanaf 12.00 uur gesloten voor het publiek. 
Ook is het gemeentehuis na 12.00 uur telefonisch  
niet bereikbaar.  
Jeugdhulp is voor spoedvragen telefonisch bereikbaar 
van 12.00 tot 17.00 uur via 0592-266 640 
De milieustraat is normaal geopend van 12.30 – 15.45 uur

• Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag zijn het gemeentehuis 
en de milieustraat gesloten.

• Zaterdag 26 december, 2e Kerstdag is de milieustraat 
gesloten

• Donderdag 31 december is het gemeentehuis vanaf 
12.00 uur gesloten voor het publiek. 
Ook is het gemeentehuis na 12.00 uur telefonisch niet 
bereikbaar.  
Jeugdhulp is voor spoedvragen telefonisch bereikbaar 
van 12.00 tot 17.00 uur via 0592-266 640 
De milieustraat is normaal geopend van 12.30 – 15.45 uur

• Vrijdag 1 januari, zijn het gemeentehuis en de milieu- 
straat gesloten.

• Zaterdag 2 januari, is de milieustraat geopend.

De afvalkalender 2021 staat online 
LET OP: Er zijn wijzigingen in de route, kijk daarom goed 
op de digitale kalender om te zien of er op uw adres wat 
is veranderd. U vindt uw persoonlijke afvalkalender op 
www.mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer app. De Afval- 
wijzer app kunt u gratis downloaden. 

De gemeenteraad van Tynaar-
lo heeft dinsdag 15 december 
unaniem het bestemmings-
plan en beeldkwaliteitsplan 
voor Vries Zuid vastgesteld. 
Daarmee is de laatste horde 
in de gemeentelijke besluit-
vormingsprocedure genomen 
voor de dorpsuitbreiding 
van maximaal 75 woningen. 

Ter inzage
Het bestemmingsplan is 
op een aantal punten nog  
gewijzigd. Tijdens de raads-

vergadering is een amende-
ment aangenomen die gesta-
pelde bouw in het noordelijk 
deel van het plangebied niet 
toestaat. En naar aanleiding 
van de ingediende zienswij-
zen waren al de begrippen 
‘wadi’ en ‘aan- en uitbouw’ 
toegevoegd aan de begrip-
penlijst. Om diezelfde reden is 
een aantal bebouwingsregels 
eenvoudiger geformuleerd.  
Alle stukken liggen vanaf 
donderdag 24 december ter 
inzage op het gemeentehuis 

of de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Belangheb-
benden kunnen gedurende 
zes weken de plannen inzien 
en beroep aantekenen bij de 
Raad van State.

Vervolg
De volgende stap is het 
bouwrijp maken van het 
plangebied. De voorbereidin-
gen daarvoor zijn inmiddels  
gestart. In de tweede helft 
van 2021 wordt de eerste  
kaveluitgifte verwacht. 

Gemeenteraad neemt laatste horde Vries Zuid

1800 Drentse huiseigenaren 
kunnen deze winter heel 
voordelig hun CV-installatie 
laten updaten met de CV-ver-
beterbon. Met deze bon krijg 
je namelijk tot t 200 kor-
ting op het waterzijdig inre-
gelen van je CV-installatie.  

Een warmer huis 
Duurt het soms lang voordat 
je huis goed warm is, of wor-
den sommige kamers lang-
zamer warm? Dan kan wa-
terzijdig inregelen een groot 
verschil maken, omdat je huis 
sneller en gelijkmatiger ver-
warmd wordt. En dat merk 
je: het wooncomfort neemt 
toe, je bespaart op je ener-
gie-/gasrekening én je levert 
een concrete bijdrage aan 
een duurzamere toekomst.  

CV-verbeterbon actie
Er zijn in totaal 1800 CV-ver-
beterbonnen beschikbaar 
en alle Drentse woningeige-
naren kunnen zich vanaf 16 
december 2020 opgeven om 
mee te doen aan de actie. 
Een voorwaarde is wel dat je  
eigenaar bent van je CV-ketel. 

Op www.haaldewarmteinhuis.
nl/cvverbeterbon staat alle in-
formatie – en een simpel stap-
penplan over hoe je meedoet 
aan de actie. Je kunt daar ook 
terecht voor een inschatting 
van de totale kosten. Er doen 
op het moment van schrijven 
5 erkende installatiebedrijven 
uit Drenthe mee aan de actie. 
Op de website kun je zelf een 
keuze maken uit de lijst van 
deelnemende bedrijven. 

Andere acties
De CV-verbeterbon actie is 
onderdeel van de campagne 
Haal de warmte in huis van 
de 12 Drentse gemeenten en 
het Drents Energieloket, in  
samenwerking met andere 
partners. Op dit moment kun 
je meedoen aan nog meer 
voordelige acties! Kijk op 
www.haaldewarmteinhuis.nl 
voor een overzicht.

Drentse huiseigenaren kunnen met  
t 200 korting hun CV-installatie updaten 

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).

Op 11 december 2020 heeft 
het Dagelijks Bestuur van 
Werkplein Drentsche Aa be-
leidsregels inkomstenvrijla-
ting WPDA 2021 vastgesteld. 
Deze beleidsregel vervangt de 
beleidsregel meedoenpremie 
voor mensen in een re-inte-
gratie traject. Deze beleidsre-
gel meedoenpremie is op 17 
september 2020 door het Da-

gelijks Bestuur van Werkplein 
Drentsche Aa ingetrokken. 

Informatie over de inkomsten-
vrijlating vindt u op de web-
site van Werkplein Drentsche 
Aa, www.wpda.nl.  Daar kunt 
u de regeling ook aanvragen. 

Uitkering en vrijlating van 
inkomsten uit werk

Wijziging afvalinzameling 
Nieuwjaarsdag
Afvalinzameling vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gaat naar 
zaterdag 2  januari.
Kijk voor de actuele inzameldagen op www.mijnafvalwijzer.nl  
of de Afvalwijzer App.

Sinds kort staat er verlichting bij de beweegtuin bij Mozaïek in Zuidlaren. Dankzij deze verlich-
ting kunnen inwoners, nu het vroeg donker is, langer gebruik maken van de beweegtuin. De 
beweegtuin bestaat uit verschillende toestellen waarmee mensen recreatief en sportief kunnen 
bewegen. De tuin wordt gebruikt door bewoners van woonzorgcentrum Mozaïek, fysiothera-
peuten en inwoners van Zuidlaren.
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