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Doe je binnenkort rijexamen 
en wil je direct je rijbewijs aan-
vragen plan dan alvast een af-
spraak in bij de gemeente. Dit 
voorkomt dat je een aantal 
dagen moet wachten met het 
aanvragen. 

Een afspraak maak je te tele-
fonisch via 0592- 26 66 62.

Wanneer je niet slaagt voor 
het praktijkexamen dan kun 
je de gemaakte afspraak altijd 
annuleren!

Tip: maak altijd rechtstreeks 
een afspraak met de ge-
meente. Zo voorkom je dat 
commerciële tussenpersonen 
je geld laten betalen voor 
het maken van een afspraak. 
Via de gemeente is dit altijd 
gratis.

Rijbewijs aanvragen /  
Afspraak maken 

Vanwege de Coronamaatregelen gaat de Landelijke Compost-
dag op zaterdag 27 maart niet door.

Wat is de Landelijke Compostdag ook alweer
Tijdens de Landelijke Compostdag delen bedrijven en gemeen-
ten op veel plekken in het land gratis compost uit. Daarmee 
bedanken zij mensen voor hun inspanning om gft gescheiden 
aan te leveren.

Landelijke Compostdag 2021 
gaat niet door

Land- en Tuinbouw Organisa-
tie (LTO) Noord gaat agrariërs 
in de gemeenten Tynaarlo, 
Noordenveld en Aa en Hunze 
ondersteunen  bij het realise-
ren van zonnepanelen op de 
daken van hun bedrijfsge-
bouwen. De provincie Dren-
the en de drie gemeenten 
stellen hiervoor gezamenlijk  
€ 71.864,- subsidie beschikbaar.  
Agrariërs die meedoen krij-
gen een Quick Scan en een 
adviesrapport met een finan-

cieel ‘plaatje’ van de mogelijk-
heden.

Wanneer meerdere onderne-
mers in een gebied zonnepa-
nelen op het dak willen, kijkt 
LTO Noord of dat om kosten 
te delen gezamenlijk kan 
worden opgepakt. In samen-
werking met Enexis wordt 
bekeken of verzwaring van 
het elektriciteitsnet nodig is.  
Deze aanpak start onder  
andere in Tynaarlo omdat het 

elektriciteitsnetwerk hier nog 
voldoende ruimte heeft. 

Agrariërs met grote daken 
die zonnepanelen willen 
plaatsen, komen mogelijk in 
aanmerking voor subsidie Sti-
mulering duurzame energie-
productie en klimaattransitie 
(SDE++) van het ministerie 
van Economische Zaken en 
Klimaat. Voor kleinere da-
ken zijn er andere financiële  
mogelijkheden.

Gezamenlijke aanpak  
zonnepanelen op boerendaken 

Uit de Raad
Vooraankondiging cursus Politiek 
Actief
Vorig jaar organiseerde de raad de cursus Politiek Actief. In-
woners met interesse in de lokale politiek of vragen over 
hoe de gemeenteraad nu eigenlijk werkt volgden drie cur-
susavonden en kregen zo een kijkje achter de schermen. De 
cursus was al snel volgeboekt en dus heeft de raad besloten 
dit jaar de cursus opnieuw aan te bieden. Binnenkort volgt 
er meer informatie. Maar is uw interesse al gewekt, meld u 
dan vast aan via griffie@tynaarlo.nl. Het aantal beschikbare 
plaatsen is beperkt.

Wie mee wil praten over de 
nieuwe verwarming van onze 
huizen, krijgt binnenkort in 
de gemeente Tynaarlo twee 
grote kansen. De eerste is een 
digitale avond voor inwoners 
en ondernemers op donder-
dag 25 maart. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur.

Naast uitleg over de Transitie-
visie Warmte, die in ontwik-
keling is, kunnen deelnemers 
dan reageren op de onder-
zoeken die tot nu toe zijn ge-
daan en de analyses die al zijn 
gemaakt. Wie belangstelling 
heeft, kan zich aanmelden 
via duurzaam@tynaarlo.nl. Na 
aanmelding wordt een link 
toegestuurd voor deelname 
aan de bijeenkomst.

De warmtevisie
In de warm-
tevisie komen 
diverse vragen 
aan de orde: Hoe 
gaan de dorpen en 
wijken van de ge-
meente Tynaarlo ener-
giezuinig worden en waar 
mogelijk van het aardgas af? 
Wanneer? In welke volgorde? 
En wat zijn mogelijke vervan-
gers voor aardgas? Hoe kun-
nen we inwoners helpen bij 
deze zogeheten ‘energietran-
sitie’? 

Klankbordgroep
Daarnaast komt er een klank-
bordgroep voor mensen die 
nog twee keer willen mee-
praten over de warmtevisie.  

H e t 
is de 

bedoe l ing 
dat de klankbordgroep in 
meerdere opzichten divers 
wordt: man/vrouw, huurders/
eigenaren, en een verdeling 
over de dorpen van de ge-
meente. Belangstelling? Stuur 
dan dan vóór woensdag 24 
maart een e-mail duurzaam@
tynaarlo.nl. Laat in een korte 
reactie weten wie u bent, wat 
uw achtergrond is en waarom 
u het belangrijk vindt om mee 
te denken

Meedenken over 
nieuwe, duurzame 
verwarming van 
ons huis 
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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.

Door de bouw van een nieu-
we woonwijk op het terrein 
van de voormalige Prins Bern-
hardhoeve en de landelijke 
groei van het autoverkeer 
biedt de aanleg van een zui-
delijke rondweg om Zuidla-
ren, in het verlengde van de 
Voorkampen, verkeerskundig 
meerwaarde. 
In gewone mensentaal: zon-
der een rondweg wordt de 
Stationsweg drukker, wat de 
doorstroming beperkt en wat 
het minder plezierig maakt 
om je over de weg te verplaat-
sen, als fietser, voetganger, 
maar ook als automobilist.Dit 
is de conclusie die verkeers-

deskundigen trekken die de 
verkeerssituatie in het cen-
trum van Zuidlaren hebben 
bestudeerd.

B&W onderzoeken nu ook 
andere gevolgen van een 
mogelijke rondweg, zoals de 
eventuele effecten  voor om-
wonenden en de financiën. 
Pas wanneer die bekend zijn, 
willen zij een keuze maken. 
Die keuze gaat dan tussen 
wèl of géén rondweg, maar 
ook tussen verschillende va-
rianten van de rondweg: va-
riërend van helemaal om de 
nieuwe woonwijk heen tot er 
doorheen. 

B&W willen die laatste mo-
gelijkheid (door de nieuwe 
woonwijk heen) niet uitslui-
ten, maar achten de kans erop 
niet heel groot. Daarom hou-
den ze er bij de planontwikke-
ling van de nieuwe woonwijk 
voorlopig geen rekening mee. 
Hierdoor kan het zogeheten 
‘stedenbouwkundig program-
ma van eisen’ (SPvE) voor de 
woonwijk al in april/mei aan 
de gemeenteraad worden 
voorgelegd. Mocht er uitein-
delijk toch gekozen worden 
voor een rondweg door het 
plangebied, dan zal het pro-
gramma van eisen worden 
aangepast.  

Rondweg voor Zuidlaren? 

Sportclub Drenthe, het Na-
tionaal Ouderenfonds en de 
12 buurtsportcoaches senio-
ren van de Drentse gemeen-
ten houden op woensdag 24 
maart om 20.00 uur een onli-
ne bijeenkomst via Zoom over 
OldStars Sport. 

Steeds meer sportclubs den-
ken na over het betrekken en 
binden van diverse doelgroe-
pen binnen de vereniging. 
Voor de doelgroep 55+ liggen 
er kansen met het programma 

OldStars Sport. Hierbij is het 
motto: een leven lang sporten 
en bewegen bij de vereniging. 

De bijeenkomst is bedoeld 
voor bestuurders, vrijwilligers, 
trainers-coaches, oud leden, 
senioren sporters van sport-
verenigingen of andere sport-
aanbieders. Het programma 
duurt ongeveer anderhalf 
uur. Meer informatie en aan-
melden https://sportclubdren-
the.nl/agenda/online-sessie-old-
stars-sport.

Op weg naar de ouderenvriendelijke 
sportvereniging in Drenthe 

Old Stars tafeltennisvereniging Vries

Digitale gemeentepagina
Wilt u wekelijks interessante gemeentelijke informatie in uw 
mailbox ontvangen? Meld u dan aan via de link op https://
www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen/gemeentepagina 
en ontvang wekelijks op woensdag de gemeentepagina in uw 
mailbox.


