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Burgemeester en wethouders 
van Tynaarlo willen de voor-
malige Bladergroenschool aan 
de mw Bähler Boermalaan in 
Paterswolde tot uiterlijk juni 
2024 aan het COA verhuren 
voor de opvang van maximaal 
tweehonderd asielzoekers. 

Het COA heeft het college 
van B&W om de opvang ver-
zocht. B&W vinden dat ze 
aan dat verzoek moeten vol-
doen. Burgemeester Thijsen: 
“Wij vinden als college dat we 
mensen die uit angst voor hun 
leven alles hebben moeten 
achterlaten, moeten helpen 
om hier als actieve leden van 
onze samenleving een nieuw 
bestaan op te bouwen, maar 
wel op een goede manier. Dat 
wil voor ons zeggen geen su-
pergrote locaties, maar een 
met een bescheiden omvang. 
En geen kansloze asielzoekers 
in de opvang die overlast ver-
oorzaken. 

Die horen in een aparte op-
vang thuis, niet in onze ge-
meente.”
Ook vier jaar geleden heeft 
de gemeente naar een op-
vanglocatie voor asielzoekers 
gezocht. Door de terugloop 
van het aantal asielzoekers 
bleek die toen uiteindelijk 
toch niet nodig. In de discussie 
erover bleek echter dat er in 
de samenleving en de politiek 
een groot draagvlak bestond 
voor een locatie die meehelpt 
aan sociale integratie van de 
bewoners van het azc. Dat wil 
zeggen in een dorp met ruime 
voorzieningen.

De voorkeurslocatie was toen 
het Noorder Sanatorium. Dat 
wordt nu echter omgebouwd 
tot appartementencomplex. 
De voormalige Bladergroen-
school is op dit moment het 
enige in een grotere kern ge-
legen, op korte termijn voor 
de opvang van asielzoekers 
geschikt te maken pand. 

Als ook de gemeenteraad in-
stemt, begint de huur in juni 
(2021) en eindigt die uiterlijk 
drie jaar later. B&W kunnen 
de huur na twee jaar opzeg-
gen wanneer nieuwbouw op 
de locatie dat nodig maakt. 
Dat is van belang, want het 
gemeentebestuur steunt daar 
plannen voor de bouw van 
een zogeheten ‘Knarrenhof’ 
voor senioren.

Belangstellenden worden 
via diverse kanalen geïnfor-
meerd. Vragen kunnen ze via 
asiel@tynaarlo.nl stellen. Ze 
krijgen snel antwoord, terwijl 
de vragen en antwoorden 
ook op www.tynaarlo.nl ko-
men, waardoor iedereen ze 
kan lezen. 

Wanneer een onderwerp te 
ingewikkeld blijkt om per 
email te bespreken, zal de 
burgemeester belangstellen-
den uitnodigen voor digitaal 
of telefonisch overleg.

Tijdelijke opvang asielzoekers 
in Bladergroenschool 

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 2 maart  
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:  

Appartementen Doedenslocatie doorgeschoven
De gemeenteraad heeft niet inhoudelijk gesproken over de 
plannen voor appartementen op de zogeheten ‘Doedens- 
locatie’ in Eelde. Een aantal fracties wil dat het plan eerst 
getoetst wordt op de cultuur-historische gevolgen voor 
de omgeving. Hiervoor is bijvoorbeeld het internationale  
Verdrag van Granada van belang, dit verdrag gaat over 
de bescherming van architectonisch erfgoed bij nieuwe  
ontwikkelingen. Afgesproken is dat het onderwerp pas 
in de raad terugkomt na een positieve uitkomst van de  
cultuur-historische toets. 

Zorgen om parkeerplaatsen en warmtepompen
De meeste onderwerpen op de raadsagenda worden  
besproken aan de hand van voorstellen van het college. 
Maar de raad kan ook zelf onderwerpen op de agenda  
zetten. Zo werd er tijdens de raadsvergadering van 2 maart 
uitgebreid gesproken over parkeerplaatsen in Vries Zuid en 
over warmtepompen.

De parkeerplaatsen werden door het CDA aangekaart. De 
partij stelde vragen over de verkoop van 36 parkeerplaatsen 
aan de Markestraat. Deze parkeerplaatsen waren bedoeld 
voor de toekomstige bewoners van de appartementen die 
gerealiseerd worden in het oude raadhuis in Vries. Het CDA 
maakt zich zorgen over de parkeerdruk in het centrum van 
Vries als deze parkeerplaatsen worden verkocht aan het 
naastgelegen garagebedrijf. Volgens het college kan de  
verkoop niet tegengehouden worden, maar toch zal de raad 
er in de vergadering van 16 maart over doorpraten.

De VVD zette de geluidsoverlast van warmtepompen op de 
agenda. Volgens de partij hebben veel inwoners last van het 
geluid van warmtepompen van buren en de partij wil daar-
om ook dat er regels komen om hier paal en perk aan te stel-
len. Er is afgesproken dat dit onderwerp verder zal worden 
besproken met de betrokken wethouder en ambtenaren in 
de raadswerkgroep Duurzaamheid.

Vooruitblik raadsvergadering 16 
maart, 20.00 uur 
De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op 
de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. De raad vergadert onder  
andere over:

Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen
Voor het uitvoeren van een aantal wettelijke taken werkt de 
gemeente samen in een gemeenschappelijke regeling (GR). 
Bijvoorbeeld: Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) 
en GGD Drenthe. Ter voorbereiding op de begroting stuurt 
de GR in februari een kaderbrief naar de deelnemende  
gemeenteraden. Hierin staat alvast een kort doorkijkje naar 
wat uitgebreid in de begroting komt te staan. 

Vries Zuid en parkeerplaatsen Vries
Verder bespreekt de raad een aantal brieven van het college 
van B&W over Vries Zuid en praat de raad over het besluit 
van B&W om toestemming te verlenen voor de verkoop van 
parkeerplaatsen in Vries. 

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.
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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.

Het is gelukt! Vijfduizendvijf-
honderd papieren gevouwen 
kraanvogels als symbool 
van hoop voor elk kind in de 
gemeente én voor de kinde-
ren die in vluchtelingenkam-
pen wachten op een veilig 
thuisland. Circa 500 mensen 
hebben meegeholpen bij 
de totstandkoming van dit 
kunstwerk dat afgelopen 
zondag werd onthuld.

Begin februari ging het pro-
ject Vogels van Hoop van 
Plaats de Wereld van start: 
een positief project waaraan 
iedereen kon meewerken van-
uit huis. Aan de oproep om 
mee te vouwen werd massaal 
gehoor gegeven: gezinnen, 
ouderen, studenten, scholen, 
Kornoeljehof, zorgboerderij 
Hoeve Loevestijn deden alle-
maal mee. De gevouwen vo-
gels kwamen in recordtempo 
retour en kunstenaar Mathil-
de Leonore maakte hier een 
kunstinstallatie van. Afgelo-
pen zondag, 7 maart jl. werd 
de kunstinstallatie onthuld 
door wethouder Oetra Gopal.  
De onthulling was via een 
livestream te volgen en terug 
te kijken via de facebookpa-

gina van Plaats de Wereld. 
De Vogels van Hoop hangen 
tot Pasen in de Bonifatiuskerk 

voor iedereen om te bewon-
deren. De kerk is iedere dag 
open van 10.00 tot 17.00 uur.

5500 kraanvogels in Bonifatiuskerk in Vries! 

Hebt u nog geen stempas ontvangen voor de Tweede Kamer 
Verkiezingen of is deze beschadigd? Dan kunt u tot en met 
vrijdag 12 maart 17.00 uur via https://bit.ly/2PESQ7L een vervan-
gende stempas aanvragen.
Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u tot en met vrijdag 12 
maart tot 17.00 uur persoonlijk aan de balie in het gemeente-
huis een nieuwe stempas aanvragen. Neem een geldig identi-
teitsbewijs mee. Het is niet mogelijk voor iemand anders een 
nieuwe stempas aan te vragen.

Meer uitbreidingsmogelijkheden  
voor supermarkt Marktstraat?
B&W gaan onderzoeken of 
het mogelijk is de supermarkt 
(nu Jumbo) aan de Markt-
straat (dwars op de Stations-
weg) uit te laten breiden zon-
der het dorpse karakter van 
de straat (met een beschermd 
dorpsgezicht) aan te tasten.

Doel is dat de supermarkt 
daar voldoende kan uitbrei-
den om een economische ge-
zonde toekomst tegemoet te 
gaan. En daardoor in de Stati-
onsweg kan blijven. 
Hierdoor kan ook de nieuwe 
supermarkt op het Prins Bern-

hard Hoeveterrein (PBH) een 
vergelijkbare omvang krijgen. 
De gemeenteraad wil gelijk-
waardige kansen voor beide 
supermarkten (een ‘gelijk-
waardig speelveld’). 
Zonder voldoende uitbrei-
dingsmogelijkheden voor de 
supermarkt aan de Markt-
straat zou ook de nieuwe su-
permarkt op het PBH-terrein 
sterk in het aantal m2 en aan-
tal parkeerplaatsen worden 
beperkt. 

 “Ik vind het wel heel be-
langrijk dat de vernieuwing  

in het dorpse karakter van 
het centrum past,” zegt wet-
houder René Kraaijenbrink. 
“Tegelijkertijd moeten we 
accepteren dat soms niet al-
les tegelijk kan… in dit geval: 
èn een 100% onveranderd 
beschermd dorpsgezicht èn 
een klantentrekker midden 
in het centrum èn gelijkwaar-
dige kansen voor de super-
markten. Ons doel is en blijft 
een ook over twintig jaar le-
vendig, aantrekkelijk, mooi, 
karakteristiek dorpscentrum. 
We blijven daarvoor de beste 
oplossing zoeken.”

Ieder jaar voeren medewer-
kers van de gemeente een in-
spectie uit om het onderhoud 
van wegen in beeld te krijgen. 
Hierbij worden schades vast-
gelegd en wegen aangedra-
gen voor klein of groot onder-
houd. Bij de inspectie werkt 
de gemeente samen met een 
inspectiebedrijf.

Een weg wordt niet alleen (op 

het oog) geïnspecteerd, maar 
ook diepgaander onderzocht. 
Bijvoorbeeld door te boren en 
metingen te doen. Zo krijgt 
de gemeente duidelijk hoe 
lang een weg nog mee zal 
gaan en hoe de verharding er 
aan toe is.

De inspectie is maandag 8 
maart gestart en duurt tot on-
geveer medio april.

Inspectie van wegen 

Kan ik subsidie krijgen als ik 
mijn woning verduurzaam? 
En hoe isoleer ik mijn huis het 
beste? Is zonnepanelen ne-
men een goed idee voor mijn 
woning? En waar betaal ik dat 
allemaal van? 
Om deze, en nog veel meer 
vragen te beantwoorden, zijn 
er een viertal inspirerende 
webinars in maart en april, 
waarvoor iedereen in Drenthe 
zich gratis kan inschrijven! De 
webinars geven samen een 
goed beeld van de mogelijk-

heden die er in Drenthe zijn 
op gebied van verduurzamen. 
Lees meer en schrijf je gratis in 
op https://haaldewarmteinhuis.
nl/nieuws/

Het Drents Energieloket komt naar  
je toe met vier gratis webinars!



Hee�  u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructie� lmpje.
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder? 

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
Dit mag met elke kleur. 

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht. 

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening hee�  gezet. 

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgi� epunt. De afgi� epunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgi� e punten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. 

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart hee�  u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: hee�  u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? 

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas 

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: hee�  u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? 

Neem contact op met uw gemeente.


