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Het college van B&W van  
Tynaarlo heeft besloten Stich-
ting Inlia de gemeentelijke 
Medaille van Verdienste te 
verlenen. De reden hiervoor 
is de manier waarop Inlia in 
de Tussenvoorziening in Eelde 
asielzoekers met een verblijfs-
status (statushouders) heeft 
gehuisvest en begeleid. 
De Medaille van Verdienste 
is voor alle geledingen bin-
nen Inlia: de vrijwilligers, de  
betaalde medewerkers, de 
stagiairs en het management.

B&W prijzen onder meer 
dat Inlia oog heeft voor alle  
belangen, hoop en angsten 
van alle bij de opvang betrok-
ken mensen, ook de omwo-
nenden. Het college spreekt 
van een ‘bijzonder goede 
prestatie’ en roept andere 
gemeenten op Inlia een wel-
willend oor te schenken. “Het 
is een goede en betrokken 

club,” aldus het college.
Een van de achterliggende  
redenen voor de medaille is 
dat B&W de omwonenden 
in mei om hun mening heb-
ben gevraagd en toen enkel  
positieve reacties hebben  
gekregen.

Ook het kennisinstituut van 
het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie, het WODC, is  
positief over de TuVo. Het 
concludeert in een evaluatie 
onder meer dat de kleinscha-
lige opvang in de TuVo een 
vroege integratie van vluch-
telingen in de samenleving  
bevordert. 

Het onderzoek zet ook vraag-
tekens bij de bewering dat 
kleinschalige opvang veel 
duurder zou zijn dan de zeer 
grootschalige. De TuVo toont 
aan dat dit niet hoeft. Dat is te 
danken aan de lokale vrijwilli-

gers die Inlia heeft weten aan 
te trekken en aan de persoon-
lijkere verhoudingen binnen 
de TuVo. 
Door die verhoudingen is 
geen professionele beveili-
ging nodig zonder concessies 
te doen aan de veiligheid en 
is het rendement van de edu-
catieve activiteiten hoger dan 
in de megagrote opvangcom-
plexen. 

Kleinschalige regionale op-
vang heeft in Tynaarlo zijn 
waarde bewezen en verdient 
volgens het college brede lan-
delijke navolging.
Inlia heeft de TuVo inmiddels 
aan het COA overgedragen. 
B&W hopen dat het COA door 
het voorbeeld van Inlia geïn-
spireerd wordt. 

B&W zullen de medaille uitrei-
ken wanneer de corona-pan-
demie dat toestaat.

Inlia krijgt Medaille 
van Verdienste 

Fietsles bij de tussenvoorziening in Eelde: foto Peter Wassing

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 5 januari
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:  

Aandelen in Groningen Airport Eelde
De gemeente Assen heeft aangeven haar aandelen in  
Groningen Airport Eelde (GAE) 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 Gronin-
gen Airport Eelde zijn: de provincies Drenthe en Groningen 
en Stichting FB Oranjewoud. In de discussie in de raad kwam 
naar voren dat de raad behoefte heeft aan extra onderzoek. 
Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van het zijn van 
aandeelhouder van GAE? En wat zijn de voor- en nadelen 
en risico’s van verschillende scenario’s, te weten: Gemeente  
Tynaarlo bezit geen aandelen GAE, Gemeente Tynaarlo  
bezit 4% van de aandelen GAE en Gemeente Tynaarlo bezit 
14% van de aandelen GAE? De resultaten van dit onderzoek 
zullen aan de raad worden voorgelegd. 

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 werd in de raadsvergadering besproken 
maar werd niet aangenomen. 

De volgende raadsvergadering is op dinsdag 26 januari, 
20.00 uur. De agenda en de bijbehorende stukken staan 10 
dagen van te voren op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl .

In november 2018 heeft het 
ministerie van VWS samen 
met tal van partners een Na-
tionaal Preventieakkoord ge-
sloten. Het Nationaal Preven-
tieakkoord richt zich op het 
positief beïnvloeden van de 
leefstijl van mensen: 
onder andere door het te-
rugdringen van roken, over-
gewicht en problematisch 
alcoholgebruik. Doel van het 
akkoord is dat Nederlanders 
gezondere keuzes maken, 
waardoor ze minder ziek wor-
den, minder zorg nodig heb-
ben en het goede voorbeeld 
geven aan hun kinderen. 

Lokaal Preventieakkoord 
Tynaarlo
De overheid stelt geld be-
schikbaar om bovenstaande 
ambities te verwerken in een 
‘Lokaal Preventieakkoord.

In een Lokaal akkoord ma-
ken inwoners, gezondheids-
organisaties, huisartsen, 
welzijnsorganisaties, sportor-
ganisaties, fysiotherapeuten 
en andere maatschappelijke 
organisaties afspraken over 
hoe ze met elkaar de ambities 
uit het Nationaal Preventieak-
koord in hun gemeente reali-
seren

Online startbijeenkomst
Wilt u meedenken over het 
lokaal preventieakkoord? 
Dat nodigen we u van harte 
uit voor de online startbij-
eenkomst ‘Op weg naar een 
Lokaal Preventieakkoord in 
Tynaarlo’ op woensdag 27  
januari van 18:45 - 21:00 uur 

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeen-
komst kan door een e-mail te 
sturen naar Eralt Boers van 
Looplijnen via eralt@looplij-
nen.nl. Hij begeleidt het proces 
om te komen tot een lokaal 
preventieakkoord in Tynaarlo.

27 januari startbijeenkomst Lokaal Preventieakkoord Tynaarlo

http://raad.tynaarlo.nl
http://raad.tynaarlo.nl
mailto:eralt@looplijnen.nl
mailto:eralt@looplijnen.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.

Uitgeverij Akse Media uit Den 
Helder start komende week 
met het actualiseren van de 
adressen voor de nieuwe ge-
meentegids van Tynaarlo.

Organisaties, clubs en vereni-
gingen waarvan een e-mail-
adres is opgenomen in de 
huidige gids ontvangen van 
Akse Media een e-mail om de 
gegevens te controleren. Als 
er geen mailadres bekend is 

neemt Akse Media telefonisch 
contact op om na te gaan of 
de gegevens nog kloppen.

Wie nog niet in de gids staat 
kan zijn/haar organisatie of 
vereniging zelf aanmelden 
om opgenomen te worden in 
het adressengedeelte. Dit kan 
op de volgende manieren:
• per e-mail: redactie@akse-

media.nl (o.v.v. Gemeente-
gids Tynaarlo)

• telefonisch: 0223-673010 
(redactie Akse Media)

• schriftelijk: Akse Media 
(t.a.v. Gemeentegids Ty-
naarlo) Postbus 6033, 1780 
KA Den Helder. 

Let op: 
Wijzigingen en/of aanmel-
dingen voor het adressenge-
deelte kunnen aan de redac-
tie worden doorgegeven tot 
uiterlijk 26 februari.

Start actualisatie adressen nieuwe gemeentegids

Bij de rotonde Verlengde Sta-
tionsweg /Tienelsweg  is zand 
weggespoeld waardoor het 
wegdek is verzakt. 

Van vrijdag 15 januari tot en 
met dinsdag 19 januari wor-
den de herstelwerkzaamhe-
den uitgevoerd door Roelofs 
Infra en Milieu en is aanslui-

ting van de Tienelsweg op de 
rotonde afgesloten. 

De bewoners aan en achter 
de Tienelsweg kunnen tij-
dens de werkzaamheden de 
wijk in en uit via een tijdelijke 
ontsluiting aan het einde van 
de Dennenlaan. Deze omlei-
dingsroute wordt met borden 

aangegeven. Het doorgaande 
verkeer over de Verlengde 
Stationsweg wordt van 7.00 
uur tot 19.00 uur door ver-
keersregelaars in goede ba-
nen geleid. Vanaf 19.00 uur 
tot 07.00 uur wordt het ver-
keer geregeld door stoplich-
ten.

Werkzaamheden rotonde Verl. Stationsweg/Tienelsweg

De CV-verbeterbon actie ging 
een aantal weken geleden al 
van start, maar vanaf maan-
dag 11 januari  is het  moge-
lijk om in het e-loket van 
SNN  een subsidieaanvraag 
in te dienen. Op https://haal-
dewarmteinhuis.nl/cvverbe-
terbon/ staat een handig 

stappenplan voor de CV-ver-
beterbonactie en de subsidie-
aanvraag. Het aanvragen van 
de subsidie valt onder stap 9.  
Hebt u vragen over de CV-ver-
beterbonactie of de subsidie-
aanvraag stuur dan een e-mail 
aan info@drentsenergieloket.
nl.

CV-verbeterbon: vanaf 11 januari kunt u subsidie aanvragen!

Zet uw container vóór 07.30 
uur buiten, dat mag ook de 
avond van tevoren. Zet uw 
container aan de straat of op 
de stoep met de opening van 
het deksel naar de straat toe. 

De container wordt geleegd 
tussen 7.30 en 18.00 uur, in 
bijzondere gevallen wanneer 
bijvoorbeeld de inzamelau-
to een storing heeft kan tot 
22.00 uur worden ingezameld. 
Wanneer de inzamelauto een 
storing heeft probeert de ge-
meente dit zo snel mogelijk te 

communiceren via facebook, 
twitter en de afvalapp. 

Als de container niet geleegd 
is kan het zijn dat de chip in 
uw container kapot of ge-
blokkeerd is. Het kan ook 
zijn dat u het afval niet op de 
goede manier heeft aangebo-
den. Dan zit er een waarschu-
wingskaart aan uw container. 
Hierop staat de reden vermeld 
waarom uw container niet 
geleegd is. U kunt de contai-
ner dan over twee weken op-
nieuw aanbieden.

Inzameling afvalcontainers 
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