
Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u 
regelt kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
•  telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
•  e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

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:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 5 februari

Agenda
Woensdag 5 februari 20:00 uur
 • Vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa 

Café restaurant Hegeman, Hoofdstraat 16, Schoonloo 
De agenda en stukken staan op www.drentscheaa.nl.

Donderdag 13 februari 15.30 uur.
 • Vergadering CRO Eelde 

Gemeentehuis Vries, Kornoeljeplein 1 
De agenda en stukken staan op www.croeelde.nl

Inspiratiesessie social media voor ondernemers
Opvallen in het geweld van Facebook, 
LinkedIn en Instagram
De gemeente Tynaarlo organi-
seert op donderdag 20 februa-
ri, samen met Ik Ben Drents On-
dernemer en reclamebureau 
1609bold een inspiratiesessie 
over social media voor onder-
nemers. 

Iedereen herkent het wel. Onze 
telefoon ligt continu in onze 
hand en we zijn vele uren per 
dag online. Ondernemers be-
grijpen dan ook allang dat hun 
bedrijf niet meer zonder online 
activiteiten kan. En social me-
dia speelt daarbij een grote rol. 
Maar hoe zorg je ervoor dat 
het bijdraagt aan je bedrijfs-
activiteiten. En minstens zo  

belangrijk, hoe zorg je ervoor 
dat je (potentiële) klant het ziet 
en er wat mee gaat doen. Tij-
dens de inspiratiesessie krijgen 
deelnemers tips en praktische 
handvatten om meer op te val-
len in de wereld van Facebook, 
Instagram en LinkedIn.

De inspiratiesessie begint om 
19.30 uur bij 1609bold aan de 
Stationsstraat 17 in Zuidlaren. 
Deelname is gratis voor on-
dernemers uit de gemeente 
Tynaarlo. Aanmelden kan door 
uiterlijk 16 februari een e-mail 
te sturen naar ondernemen@
tynaarlo.nl

Zorgcafé in MFA De Ludinge over Parkinson
Maandag 17 februari is er van 
14.00 tot 15.30 uur een Zorg- 
 café in MFA De Ludinge in 
Zuidlaren. Het thema is de ziek-
te van Parkinson. 

Nelleke van de Wetering, 
Parkinsonverpleegkundige bij 
Icare, vertelt over deze com-
plexe ziekte, waar zo’n 50.000 
mensen in Nederland mee le-
ven. Iedereen met eigen symp-
tomen en uitdagingen. Zij ver-

telt wat de diagnose Parkinson 
zowel voor een patiënt, als 
voor de omgeving kan bete-
kenen. Ook licht ze toe wat de 
ziekte niet alleen lichamelijk, 
maar ook mentaal teweeg kan 
brengen.
Aanmelden is niet nodig, u 
bent van harte welkom. De 
toegang is gratis. Vanaf 13.30 
uur is de zaal open. Meer infor-
matie: info@stichtingtrias.nl of 
bel 0592 – 338 938.

Het Zorgcafé Tynaarlo wordt 
elke derde maandagmiddag 
van de maand gehouden, 
afwisselend in Eelde-Paters-
wolde, Vries en Zuidlaren. 
Het is een ontmoetingsplek 
waar verschillende thema’s 
aan de orde komen. Naast 
het geven van voorlichting 
wordt er een luisterend oor 
geboden en is er de moge-
lijkheid om met elkaar in  
gesprek te gaan. 

Hanneke Wiersema nieuwe wethouder 
van de gemeente Tynaarlo 
De gemeenteraad van de ge-
meente Tynaarlo heeft dins-
dagavond 28 januari inge-
stemd met de benoeming van 
Hanneke Wiersema (CDA) tot 
wethouder van de gemeente 
Tynaarlo. Wiersema volgt wet-
houder Henk Lammers op, die 
met pensioen gaat.

“Ik ben vereerd dat de gemeen-
teraad met mijn voordracht 
heeft ingestemd”, zegt Wier-
sema. “Ik heb ontzettend veel 
zin in deze nieuwe functie en 
kijk uit naar de samenwerking 
met de andere wethouders, de 
gemeenteraad en de inwoners 
van deze mooie gemeente.”

Henk Middendorp neemt de 

vrijgekomen plek van Hanneke 
Wiersema in de gemeenteraad 
over. Hij volgt Wiersema ook 
op als fractievoorzitter van het 
CDA in Tynaarlo.

Afscheid Henk Lammers
Wethouder Lammers bedankte 
tijdens zijn laatste gemeente-
raadsvergadering als wethou-
der in Tynaarlo zijn collega’s, 
de gemeenteraadsleden en de 
inwoners. “Ik vond het hartstik-
ke tof om hier wethouder te 
zijn en ben trots op de bereikte 
doelen, waaronder de aanleg 
van glasvezel. Ik heb altijd met 
veel plezier met en voor jullie 
gewerkt en wens mijn opvolg-
ster Hanneke Wiersema dat-
zelfde plezier toe.”

Tynaarlo nomineert Tibor  
Del Grosso en Rick Hoeksema 
voor Sportgala Drenthe 
De gemeente Tynaarlo heeft  
Tibor Del Grosso (sporttalent) 
en Rick Hoeksema (sportman) 
genomineerd voor het Sportga-
la Drenthe. Wethouder Hans de 
Graaf bracht de genomineerden 
persoonlijk het goede nieuws.  

Nederlands kampioen
Tibor Del Grosso uit Eelde werd 
deze maand nog Nederlands 
Kampioen veldrijden bij de 
junioren. En dat was niet zijn 
enige nationale titel. Hij werd 
al twee keer Nederlands Kam-
pioen op de mountainbike en 
afgelopen zomer won hij de 
rood-wit-blauwe trui op de 
weg. In 2019 won hij verder de 
Grote prijs Cees Sint Nicolaas, 
de Jan Plat Ronde en de Ves-
tingcross Hulst. Ook stond hij 
diverse keren op het podium.
 
Solo langs de Zweedse kust
Rick Hoeksema uit Eelderwol-
de leverde afgelopen zomer 

een indrukwekkende prestatie 
door als eerste Nederlander 
ooit in een solo-expeditie de 
hele Zweedse kust te bevaren 
in een zeekajak. Hoeksema 
volbracht zijn unieke solotocht 
van ruim 2400 kilometer in 104 
dagen. Een topprestatie waar 
een intensieve voorbereiding 
aan vooraf ging met een streng 
trainingsregime, een uitge-
balanceerd dieet en veel aan-
dacht voor het verbeteren van 
de benodigde uitrusting. 
 
Sportgala Drenthe
Tijdens het Sportgala Drenthe 
wordt bekend gemaakt of de 
Tynaarlose sporthelden zich 
sportman of sporttalent van 
het jaar mogen nomen. Het 
gala vindt plaats op 9 maart 
in het Atlastheater in Emmen. 
Een overzicht met alle genomi-
neerden wordt gepubliceerd 
op de website www.sportga-
ladrenthe.nl.

Wethouder De Graaf sluit 
topsportweek af met  
bezoek aan David Haverdings
Wethouder Hans de Graaf 
(sport) bracht vorige week 
ook een bezoek aan David 
Haverdings uit Zuidlaren. 
David werd begin januari 
Nederlands Kampioen veld-
rijden bij de nieuwelingen. 
“Je won dit seizoen de ene 
na de andere wedstrijd. 
Ik ben er trots op dat wij 
zo’n groot talent in onze 
gemeente hebben”, liet 
de wethouder hem weten. 
In het gezin-Haverdings 
is iedereen in de ban van 
het fietsen, ook zijn broers 
en ouders. De wethouder 
werd dan ook uitvoerig bij-
gepraat over de sport. Na 
afloop trok David met ple-
zier nogmaals het rood-wit-
blauw aan voor een foto 
met de wethouder. Op naar 
de volgende titel.

Hernieuwbare energie
De gemeente heeft de ambi-
tie om in 2030 energieneu-
traal te zijn. Hoe dat bereikt 
kan worden komt te staan in 
een op te stellen beleidskader 
hernieuwbare energie. Deze 
energie is afkomstig van na-
tuurlijke bronnen die telkens 
opnieuw kunnen worden ge-
bruikt, bijvoorbeeld de zon, 
wind of biomassa. In het par-
ticipatiekader hernieuwbare 
energie staat hoe inwoners 
en maatschappelijke organi-
saties worden betrokken bij 
het op te stellen beleidskader. 
De raad heeft nu aangege-
ven meer informatie nodig te 
hebben over dit onderwerp 

voordat er een besluit kan 
worden genomen. Daarom 
wordt er op 11 februari een 
raadstafel over hernieuw- 
bare energie georganiseerd. 

De raadstafel is openbaar. 
Publiek is van harte welkom. 
De agenda van de raadstafel 
wordt uiterlijk een week van 
te voren gepubliceerd. Van 
de raadstafel wordt een au-
dio-opname gemaakt die na 
de raadstafel terug te luiste-
ren is op de raadswebsite

Meer informatie? 
Kijk op de raadswebsite raad.
tynaarlo.nl of mail: 
griffie@tynaarlo.nl 

Vooruitblik: raadstafel 11 feb., 19.30 uur

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 28 januari 
Visie bibliotheek 2020-2024
De raad besprak de notitie 
‘Bibliotheek 2020-2024’. De 
notitie geeft richting aan de 
koers voor de komende jaren 
en het daarvoor benodigde 
geld. De veranderende rol 
van de bibliotheek is al lan-
ge tijd onderwerp van ge-
sprek. In februari 2018 heeft 
de gemeenteraad ingestemd 
met de meerjarenvisie van 
de bibliotheek: ‘Bibliotheek 
kijkt vooruit’. Op basis daar-
van heeft de bibliotheek een 
uitwerkingsnota voor 2020 
en volgende jaren opgesteld: 
‘De bibliotheek kleurt jouw 
leven’. Hierin geeft de biblio-
theek invulling aan de meer-
jarenvisie. Om de ambitie af 

te stemmen op de financiën is 
de notitie ‘Bibliotheek 2020-
2024’ opgesteld. De raad 
nam in deze vergadering nog 
geen besluit, het onderwerp 
komt de volgende vergade-
ring opnieuw op de agenda. 

Subsidie Glasvezel
De raad stemde unaniem in 
met het beschikbaar stellen 
van subsidie voor de aanleg 
van glasvezel in witte gebie-
den binnen onze gemeente.  

Een volledig overzicht van 
alle onderwerpen in deze 
vergadering is te vinden op 
de raadswebsite: raad.ty-
naarlo.nl 


