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Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 9 februari 
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:  

Overlast van warmtepompen
Er zijn binnen de raad zorgen over de geluidsoverlast die 
warmtepompen kunnen veroorzaken. Er moeten duidelijke 
regels worden gesteld aan het gebruik van deze installaties 
en gehandhaafd bij overlast. Uit de bespreking in de raad 
kwam naar voren dat voor de geluidsnorm wordt aange-
sloten bij het Activiteitenbesluit. Op basis van de algemene 
plaatselijke verordening (APV) kan worden gehandhaafd 
en de gemeente zal dat in voorkomende gevallen ook 
doen.  Per 1 april gelden voor nieuwe installaties verscherpte 
regels door een aanpassing van het Bouwbesluit.

Raden in Verzet - noodfonds
De gemeenteraad besloot om als mede-indiener aan te slui-
ten bij een gezamenlijke motie van het actiecomité ‘Raden 
in verzet’. Het actiecomité is een initiatief van de Zoeter-
meerse gemeenteraad om gezamenlijk met andere gemeen-
ten een signaal richting het Rijk af te geven over de zorgen 
rond de financiële situatie van veel gemeenten. Door hoge 
kosten rond de uitvoering van de wet maatschappelijke on-
dersteuning (WMO) en jeugdzorg kampen veel gemeenten 
met financiële zorgen. Daarbij zetten de extra kosten als ge-
volg van de Covid-19 pandemie de financiële situatie verder 
onder druk. 
 
De agendapunten ‘Realisatie appartementen centrum Eel-
de’ en ‘Huisvesting van de bibliotheek in Eelde/Paterswolde’ 
zijn niet besproken. Deze zijn verplaatst naar de volgende 
raadsvergadering. 

 
Volgende raadsvergadering 
2 maart, 20.00 uur
Op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl staat 10 dagen van te 
voren de volledige agenda. U kunt hier ook een mailabon-
nement nemen dan ontvangt u een mail op het moment dat 
de agenda van de raad op de website wordt gepubliceerd. 

met de hubtaxi 
De hubtaxi is een service voor inwoners van Groningen en 
Drenthe als aanvulling op het openbaar vervoer per bus. Daar-
naast is het een handige taxi die je naar een zogeheten hub 
brengt, waar je makkelijk kunt overstappen op bus of trein. In 
Groningen en Drenthe zijn meer dan 55 hubs, met diverse voor-
zieningen, zoals fietsenstallingen, fietskluizen, parkeergele-
genheid. In de maanden januari, februari en maart is er een 
speciaal actietarief voor het reizen met de hubtaxi. 
Meer lezen over de hubtaxi en de tarieven kijk op  
https://www.publiekvervoer.nl/voor-iedereen/hubtaxi.

Reisvoordelig 

Vergadering Commissie regio-
naal overleg luchthaven Eelde
Op donderdag 18 februari om 16.00 uur is er digitale verga-
dering van de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde 
(CRO luchthaven Eelde).

De agenda en stukken staan op https://www.croeelde.nl 
In verband met het toesturen van de link voor de digita-
le vergadering is aanmelden voor niet-leden verplicht via  
info@croeelde.nl. Aanmelden kan tot donderdag 18 februari 
13.00 uur.

Gemeenten geven uitvoe-
ring aan de oproep van de 
Vereniging van Nederland-
se Gemeenten (VNG) om het 
Wmo-vervoer open te stellen 
voor vervoer naar de vaccina-
tieposten Covid 19. Het gaat 
hierbij niet alleen om de spe-
ciaal ingerichte locaties vanuit 
de GGD maar ook om de vac-
cinaties bij de huisartsen. Het 
vervoer is alleen toegankelijk 
voor Wmo-pashouders. De 
eigen bijdrage voor deze rit 
vervalt. Bij het maken van een 
afspraak naar een vaccinatie-
post houdt de GGD rekening 

met de wijze waarop naar de 
locatie gereisd wordt.

Voor de dienstverlening 
Wmo-vervoer naar vaccina-
tielocaties blijven de huidige 
spelregels het uitgangspunt.
• Reservering van een vac-

cinatierit graag zo snel  
mogelijk maar minimaal  
24 uur van te voren. 

• Vervoerder boekt een heen- 
en terugreis waarbij de 
terugreis in principe 45 mi-
nuten na de aankomsttijd 
wordt gepland.

• Als pashouder geen mee-

reizende/begeleider heeft 
dan gaan we ervanuit dat 
de pashouder zélf in staat is 
om de ingang van de locatie 
te bereiken en vanuit de uit-
gang de taxi.

• De chauffeur helpt de reizi-
ger bij het in- en uitstappen 
van de auto maar kan niet 
mee naar binnen.

• De taxi wacht op de afge-
sproken vertrektijd bij de 
uitgang. Gelet op de ge-
scheiden looproutes is dit 
vaak niet dezelfde plaats als 
de ingang.

Dienstverlening Wmo-vervoer naar  
vaccinatielocaties in Groningen en Drenthe



 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 17 februari

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.

Jongerengesprekken in tijden 
van corona
4 februari was het eerste jongerengesprek van wethouder 
Oetra Gopal. Zij sprak met jongeren van 10 tot 26 jaar over 
hoe zij deze rare coronatijd beleven. De jongeren vertelden 
openhartig over de eentonigheid van de dagen, het gemis 
van vrienden en hoe lastig het is om een dagritme te vin-
den. En over waar ze zo naar uit gekeken hebben, zoals het  
studentenleven of de start van een nieuwe opleiding.  
De jongeren die meededen vinden het fijn om met anderen 
in contact te staan en het onderwerp ‘leven in tijden van 
corona’ bespreekbaar te maken. Reden genoeg voor hen om 
door te willen praten. Dat gebeurde een week later, donder-
dag de 11de. 

Gemeente en jongerenwerkers zijn inmiddels aan het  
denken wat ze kunnen doen om het leven van jongeren 
enerverender te maken. Wat dat kan zijn, komt onder meer 
aan de orde in de volgende jongerengesprekken van de  
Oetra Gopal. 

Want die gesprekken, die gaan door! De volgende is op  
donderdag 25 februari. Iedereen die nog niet heeft  
deelgenomen en mee wil doen, kan zich melden bij  
jongerenwerk@tynaarlo.nl of een DM sturen via Instagram 
jongerenwerk_tynaarlo.  

Een deelnemer aan de pei-
ling Hoofdweg Eelde heeft 
bij de gemeente gemeld per 
ongeluk vermoedelijk enkele 
opmerkingen van anderen op 
het kaartje van de peiling ge-
wist te hebben. Het gaat om 
de laatste stap ‘locatie speci-
fieke opmerkingen plaatsen’.

De gemeente zou het erg 
jammer vinden als dit is  
gebeurd, omdat ze heel graag 

alle meningen van inwoners 
wil kennen. Daarom vraagt ze 
aan iedereen die vóór vrijdag 
12 februari in de peiling een 
opmerking op de kaart heeft 
geplaatst, te checken of die er 
nog staat. 

Dat kan op www.tynaarlo.nl/
peilinghoofdweg Is uw opmer-
king weg? Mail haar dan naar 
communicatie@tynaarlo.nl. 
Dan wordt uw opmerking als-

nog meegenomen.

Het bureau dat de website 
voor de peiling heeft gemaakt 
en beheert, heeft de gemeen-
te ervan verzekerd dat het 
verwijderen van opmerkingen 
nu technisch niet meer kan 
gebeuren. 
En benadrukt dat er bij de an-
dere onderdelen van de pei-
ling geen gegevens verloren 
zijn gegaan.

Peiling Hoofdweg Eelde:  
geplaatste opmerkingen checken

Vergadering algemeen  
bestuur RUD Drenthe
Op vrijdag 19 februari is er een openbare vergadering van 
het algemeen bestuur. De agenda en overige stukken staan 
op www.ruddrenthe.nl.


