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Bent u bang dat uw kind 
gaat roken? Of drugs gebrui-
ken? Of bovenmatig gamen? 
Of veel te veel eten? Of dat 
al doet? Of foute vrienden 
krijgt? Of al heeft? Dan is de 
digitale thema-avond ‘Mijn 
kind doet dat niet’ interessant 
voor u. Die is dinsdag 16 fe-
bruari van 20.00 – 21.30 uur. 

De mensen van het jongeren-
werk van Trias wijzen erop 
dat je niet vroeg genoeg met 
je kind het gesprek aan kunt 
over de verleidingen die er in 
zijn/haar leven (gaan) spelen. 
Het liefst voordat het speelt, 
zodat je er nu, samen met je 
kind, aan kunt werken, zodat 
hij/zij straks bewust andere 
keuzes maakt. 

Experts van Verslavingszorg 
Noord Nederland (VNN), Halt 
en het jongerenwerk zitten 
dinsdagavond de 16de klaar 
om informatie te delen en 
vragen van ouders te beant-
woorden. 

Ouders kunnen zich gratis 
aanmelden door een mailtje 
te sturen naar jongerenwerk@
tynaarlo.nl. Ze ontvangen dan 
een link naar de thema-avond 
via MS Teams.  

Twee dagen later, op don-
derdag de 18de, is er voor 
jongeren een thema-avond 
‘Verleidingen’, ook van 20.00 
tot 21.30 uur, op Instagram  
jongerenwerk_tynaarlo.nl.

Mijn kind doet dat niet!

De ontwikkelaar BPD heeft 
een vernieuwd bouwplan 
gepresenteerd voor de ‘Doe-
denslocatie’ in Eelde, op de 
hoek van de Hoofdweg en de 
Burgemeester Strubenweg. 
Dinsdag (2 februari) was de 
digitale presentatie aan de 
gemeenteraad, de dag erna 
aan belangstellende omwo-
nenden en andere geïnteres-
seerden. 

BPD is verder gegaan met het 
architectonisch ontwerp van 
de failliet gegane eerdere 
ontwikkelaar. Dat ontwerp is 
nu veranderd om waar moge-
lijk tegemoet te komen aan 
bezwaren van omwonenden. 

Zo is de ingang van de onder-
grondse parkeergarage ver-
legd zodat buren niet meer 
het risico lopen in de kop-
lampen van uitrijdende auto’s 
te moeten kijken. Ook is de 
bebouwing nu gevarieerder, 
niet meer een aangesloten 
blok. En daarmee dorpser.

In een eerder plan zou op de 
begane grond winkelruimte 
komen met daarboven appar-
tementen. De gemeenteraad 
heeft echter besloten om het 
aantal m2 winkelruimten in 
Eelde terug te dringen, om 
leegstand en verloedering te-
gen te gaan.
Het plan omvat 34 apparte-

menten, variërend 65m2 tot 
140m2. De koopprijzen liggen 
tussen 230.000 en 500.000 
euro.

Burgemeester en wethouders 
vinden het een goed bouw-
plan, dat het centrum van Eel-
de aantrekkelijker zal maken. 
De gemeenteraad, die daar-
over moet beslissen, spreekt 
dinsdag 9 februari over het 
concept-bestemmingsplan 
dat nodig is om het bouwplan 
mogelijk te maken.
De hele presentatie is te zien 
op de site van ontwikke-
laar BPD. https://www.nieuw-
bouw-eelde.nl/plan/omwonen-
den. 

Vernieuwd bouwplan voor 
locatie Doedens in Eelde 

Donderdag 11 februari: 20.00 digitale vergadering Overlegor-
gaan Drentsche Aa. Om de vergadering online te volgen is aan-
melden vooraf noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 11 februari 
13.00 uur. De agenda en de achterliggende stukken voor de 
vergadering vindt u op: https://www.drentscheaa.nl/organisa-
tie-beleid/overlegorgaan/ Hier vindt u ook de link naar het aan-
meldformulier voor het online volgen van de vergadering.

Bent u een gedupeerde van de kinderopvang-
toeslagaffaire? De sociale teams zijn er om u te 
helpen. Een medewerker van het sociaal team 
kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie. 

Waar kunnen we u bij helpen?
• Samen met u brengen we uw financiële si-

tuatie en mogelijke oplossingen in beeld. 
Daaronder valt ook eventuele financiële on-
dersteuning;

• Daarnaast kunnen we voor u contact leggen 
met instanties zoals de Belastingdienst, wo-
ningcorporaties, GKB etc. om te helpen bij 
het uitvoeren van de oplossingen en om te 
voorkomen dat de problemen groter wor-
den;

• We kunnen u ook ondersteunen bij het 
aanpakken van gezondheidsproblemen, 

bijvoorbeeld als gevolg van de langdurige 
stresssituatie waarin u verkeerd;

• Ook als u een andere ondersteuningsvraag 
heeft, helpen wij u graag.

Contact
Heeft u vragen of hulp nodig? 
Mail ons sociaalteam@tynaarlo.nl of bel ons via 
0592 266 737. 
Blijf niet rondlopen met uw vragen en zorgen.

Weet u niet of u een gedupeerde bent?
Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 
2005 en 2019 en weet u niet waarom? Neem 
dan contact op met het Serviceteam gedu-
peerden kinderopvangtoeslag via de website 
van de Belastingdienst of bel 0800 2 358 358 
(gratis)

Hulp voor gedupeerde ouders 
kinderopvangtoeslagaffaire



#JongTynaarlo, de Jongeren-
raad van de gemeente Tynaar-
lo, is op zoek naar nieuwe le-
den! Op onze sociale media 
kanalen vind je een filmpje 
dat de jongeren hebben ge-
maakt daarover. Marleen Lo-
hof (16) uit Tynaarlo zit ruim 
een jaar in #JongTynaarlo en 
vertelt je op deze plek graag 
waarom het haar zo inspi-
reert.

Waarom wilde je graag bij 
#JongTynaarlo?
“Mijn motivatie om bij de 
jongerenraad te gaan is om 
iets voor jongeren te kunnen 
doen. Er wordt natuurlijk heel 
veel over jongeren besloten 
en ik vind het belangrijk dat 

de jongeren daar ook een 
stem in hebben. Maar ook op 
het gebied van activiteiten or-
ganiseren voor jongeren leek 
het mij heel erg leuk. En ook 
wel een deel van mijn mo-
tivatie was om te kijken of 
de politiek iets voor mij was. 
Van tevoren had ik net als de 
meeste jongeren politiek toch 
wel bestempeld als saai en in-
gewikkeld. Maar dat is nu wel 
veranderd!”

Wat vond je het afgelopen 
jaar het leukst om te doen?
“We hebben heel veel toffe 
dingen gedaan, maar ik denk 
dat ik dan kies voor onze be-
trokkenheid bij de cultuur-
keet. Wij als jongerenraad 

hebben meegeholpen met 
het ontwerpen en hebben de 
keet zelfs bespoten met graf-
fiti. Dat hele proces van het 
beginnen met nadenken tot 
uiteindelijk de zes weken in 
de zomervakantie dat we in 
de drie kern dorpen hebben 
gestaan met activiteiten vond 
ik heel erg leuk. We hebben 
ook een ‘18 en nu?’-folder 
gemaakt en zijn betrokken 
geweest bij de drie monu-
menten voor de LHBTQ ge-
meenschap.”

Wat heb je tot nu toe geleerd?
“Wat ik ervan geleerd heb, is 
allereerst het samenwerken 
en discussiëren. Maar ook op 
het gebied van iets organise-

ren heb ik veel geleerd. Ver-
der heb ik ook geleerd dat 
politiek helemaal niet saai en 
ingewikkeld hoeft te zijn. En 
ook wel dat wanneer je een 
leuk idee hebt dat je het ge-
woon kan proberen, dat ik als 
jongere in de gemeente ook 
echt een stem hebt en iets kan 
doen.”

Wat zou je tegen jongeren wil-
len zeggen die nog twijfelen?
“Ik zou zeggen: gewoon 
doen! je hoeft niet de ambi-
tie te hebben om de nieuwe 
premier te worden, je hoeft 
niet alle politieke partijen uit 
je hoofd te kennen. Als het 
jou leuk lijkt om activiteiten 
te organiseren, iets met social 
media te doen of gewoon iets 
wil doen voor de jongeren in 
onze gemeente, meld je dan 

aan. In de jongerenraad zitten 
echt niet allemaal super poli-
tiek geïnteresseerde nerds, 
integendeel. De komende 
tijd gaan we aan de slag met 
een eigen podcast, een actie 
tegen pesten, en, zodra het 
weer kan, een sportevene-
ment. Lijkt je dat wat? Stuur 
ons dan een mailtje of een dm 
via instagram. Ons mailadres 
is: JongTynaarlo@tynaarlo.nl  
En check ook vooral even de 
sociale media kanalen van de 
gemeente en #JongTynaar-
lo om ons nieuwe filmpje te 
zien!”

#JongTynaarlo: ‘Politiek hoeft helemaal niet saai te zijn!’
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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.

Van 15 t/m 19 februari trai-
nen Apache gevechtshelikop-
ters van de Koninklijke lucht-
macht boven onze gemeente 
en onze buurgemeenten. 
De trainingen zijn in de mid-
dag en in avond en uiterlijk 
23.00 uur zijn de helikopters 
terug op vliegbasis Gilze-Rij-
en. De helikopters vliegen in 

de avond om zo de nachtelij-
ke omstandigheden te simu-
leren, waarin de helikopters 
doorgaans opereren. 
Door COVID-maatregelen 
kunnen essentiële trainingen 
voor helikopterbemanningen 
op dit moment niet plaatsvin-
den op de gebruikelijke loca-
ties in het buitenland. 

Trainingen gevechtshelikopters 


