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Het college van B&W beraadt 
zich op dit moment op maat-
werk voor de herinrichting 
van de Hoofdweg Eelde. Wat 
is de best denkbare 50km-in-
richting? En welke veilige 
varianten van een 30-kilome-
terweg zijn er mogelijk? De 
peiling onder de gebruikers 
en adviezen van diverse or-
ganisaties hebben daarvoor 
bouwstenen aangedragen.

Wethouder Hanneke Wierse-
ma benadrukt dat het college 
van B&W een zorgvuldige af-
weging wil maken: “Wij wil-
len de best denkbare Hoofd-
weg. Daartoe hebben we de 
peiling onder de gebruikers 
van de weg gehouden en di-
verse organisaties om een ad-
vies gevraagd. Het is nu onze 
uitdaging om met de ideeën 
en opmerkingen die zij heb-
ben ingebracht, het beste 
maatwerk voor de Hoofdweg 
te vinden.”

Adviezen
Veilig Verkeer Nederland, de 
Fietsersbond Kop van Drenthe 
en de provincie adviseren om 
van de Hoofdweg een 30-ki-
lometerweg te maken. Ze 
wijzen daarbij onder andere 
op de landelijke ontwikkeling 
waarbij 30 kilometer per uur 
de norm wordt binnen de be-
bouwde kom. 

Ook stellen zij dat er onvol-
doende ruimte is voor een 
goed ingerichte 50km weg. 
De Fietsersbond vindt de mo-
gelijkheid voor snelle fietsers 
om op de rijbaan te fietsen 
belangrijk. Het VN-panel 
vindt een 30-kilometerweg 

het veiligst voor mensen met 
een beperking.

Ook de ondernemers aan de 
Hoofdweg hebben een ster-
ke voorkeur voor de 30-kilo-
meter variant, vanwege de 
mogelijkheid voor meer par-
keerplaatsen en meer groen. 
Andere ondernemers zijn juist 
voor 50km, omdat de Hoofd-
weg een belangrijke, snelle 
schakel is tussen de kernen 
van Eelde en Paterswolde.  

Het Openbaar Vervoer-bu-
reau heeft voorkeur voor een 
50-kilometerweg. Mocht het 
toch een 30-kilometerweg 
worden, dan moet de inrich-
ting een goede doorstroming 
mogelijk maken.  

De politie vindt het heel be-
langrijk dat een eventuele 
30-kilometerweg er ook als 
een 30-kilometerweg uitziet, 
anders gaat men vanzelf te 
hard rijden. Bijvoorbeeld als 
er gescheiden fietspaden 
langs komen. De politie wijst 
er ook op iets meer mogelijk-
heden dan voorheen te heb-
ben om snelheden te contro-
leren op 30-kilometerwegen, 
maar dat zal niet structureel 
gaan gebeuren.

De ANWB, ten slotte, wijst 
erop dat bewoners in zijn 
algemeenheid te hoge ver-
wachtingen hebben van het 
bord met 30 km per uur. Zij 
neigt voor de Hoofdweg 
daarom eerder naar een 50-ki-
lometerweg, omdat juist daar 
kwetsbare weggebruikers ge-
scheiden zijn van gemotori-
seerd verkeer. 

Peiling
Veel van de 374 mensen die 
aan de peiling hebben mee-
gedaan, vroegen zich af of 
er geen maatwerk mogelijk 
is. De voorstanders van 30km 
vinden het  belangrijk dat de 
Hoofdweg een groene weg 
wordt met een dorpse uitstra-
ling. 
Deelnemers die kozen voor 
een 50-kilometerweg willen 
graag dat de Hoofdweg een 
voorrangsweg blijft, met een 
goede bus- en fietsverbinding 
naar Groningen. Veel van hen 
geven aan bang te zijn dat bij 
een 30-kilometerweg te hard 
gereden gaat worden.

Veel deelnemers aan de pei-
ling gaven aan veel waarde te 
hechten aan het behoud van 
de zes monumentale eiken, 
die in een 30 km variant wel 
kunnen blijven staan en in de 
50 km variant niet. 

Maatwerk
De gemeente is bij de ont-
werpen in de opiniepeiling 
uitgegaan van de standaard 
inrichting volgens de lande-
lijke richtlijnen van de 30- en 
50-kilometerweg. Daar zoekt 
ze nu de beste, toekomstbe-
stendige, varianten op. 

Voor wethouder Wiersema is 
de keuze nog geheel open. 
“We gaan de beste 50km-va-
riant vergelijken met de beste 
30-kilometerweg. Waarbij we 
onvermijdelijk moeten kiezen. 
Niet alles kan tegelijk. Wat 
voor mij de winnaar wordt, 
weet ik nog niet. Wat ik wel 
weet, is dat de verkeersveilig-
heid voorop staat.”

Gemeente zoekt maatwerk 
voor Hoofdweg Eelde

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 16 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:  

Zorgen om parkeerplaatsen en Vries Zuid
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 16 maart 
uitgebreid gesproken over parkeerplaatsen in Vries en over 
zgn. ‘Witte vlekken’ in het bestemmingsplan Vries Zuid. De 
witte vlekken zijn plekken in het bestemmingsplan die nog 
ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld met de bouw van 
seniorenwoningen of tiny houses. Twee insprekers maakten 
van de gelegenheid gebruik om hun aandachtspunten over 
de invulling van de witte vlekken toe te lichten aan de raads-
leden.

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

Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor 
tijdelijke opvang asielzoekers 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is momenteel 
dringend op zoek naar capaciteit. Het COA heeft behoef-
te aan 417 extra tijdelijke opvangplekken in Drenthe. Het  
college van B&W stelt voor om maximaal 200 asielzoekers in 
een tijdelijke opvang te huisvesten in de voormalige Blader-
groenschool aan de mw. Bähler Boermalaan in Paterswolde. 
Als de gemeenteraad instemt, begint de huur in juni (2021) 
en eindigt die uiterlijk drie jaar later. B&W kunnen de huur 
na twee jaar opzeggen wanneer nieuwbouw op de locatie 
dat nodig maakt. Dat is van belang, want het gemeente- 
bestuur steunt daar plannen voor de bouw van een zogehe-
ten ‘Knarrenhof’ voor senioren.

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.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis en milieustraat
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) is het gemeentehuis gesloten.
• Jeugdhulp is voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 

8.30 tot 17.00 uur via 0592-266 737
• De milieustraat in Tynaarlo is geopend van 8.00 – 15.45 uur
Maandag 5 april (2e Paasdag) is het gemeentehuis gesloten.

Wijziging afvalinzameling
De afvalinzameling van maandag 5 april (2e  Paasdag) wordt 
verschoven naar zaterdag 3 april.

Ook dit jaar geen paasvuren
In onze provincie zijn door de Coronacrisis tot 1 juni alle gro-
te evenementen verboden. Daaronder vallen ook de paas-
vuren. Het is dit jaar de derde keer op rij dat de paasvuren 
niet kunnen doorgaan. Vorig jaar was dat ook vanwege de 
coronacrisis en in 2019 was er sprake van harde wind en 
droogte.
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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.

Burgemeester en wethouders 
van Tynaarlo willen de voor-
malige Bladergroenschool 
aan de mw. Bähler Boerma-
laan in Paterswolde tot ui-
terlijk juni 2024 aan het COA 
verhuren voor de opvang van 
maximaal tweehonderd asiel-
zoekers. Zes veel gestelde vra-
gen en de antwoorden.

1. Het is toch de bedoeling 
dat op de plek van de Bla-
dergroenschool huisves-
ting voor ouderen komt?

Dat klopt, daarom is de huis-
vesting van asielzoekers er 
maar tijdelijk, voor maximaal 
drie jaar. B&W kunnen de 
huur bovendien na twee jaar 
opzeggen wanneer nieuw-
bouw op die locatie dat nodig 
maakt.

2. Is het al beslist dat het AZC 
er komt?

Nee. B&W hebben over de op-
vang overeenstemming met 
het COA bereikt, maar ook de 
gemeenteraad moet ermee 
instemmen. Op 30 maart zal 
het voorstel in de gemeente-
raad besproken worden.
Wanneer de raad heeft inge-
stemd met dit voorstel, dan 
zal het COA een vergunning-
aanvraag (omgevingsvergun-
ning) moeten indienen. Deze 
wordt conform de geldende 
procedures afgehandeld en 
hiertegen kan, na afgifte ver-
gunning, bezwaar worden 
gemaakt.

3. Zouden er niet minder 
mensen opgevangen kun-
nen worden?

Antwoord van het COA: “Het 
COA heeft een programma 
van eisen voor de opvang van 
asielzoekers, waarin beno-
digde ruimte per bewoner is 
opgenomen. Bij het bepalen 

van het aantal mensen dat we 
op een locatie kunnen opvan-
gen gaan we uit van dit pro-
gramma van eisen. Voor de 
toekomstige bewoners zal er 
op de locatie in Paterswolde 
in verhouding dus evenveel 
ruimte zijn als voor een asiel-
zoeker op elk ander azc.
Het aantal van maximaal 200 
bewoners is voor deze locatie 
voor het COA ook het meest 
efficiënt. Als we op de loca-
tie minder bewoners zouden 
opvangen, hebben we wel 
dezelfde kosten (aan verbou-
wing, personele bezetting en 
andere overhead etcetera).”

4. Hoe zeker is het dat het 
AZC niet na drie jaar door 
gaat?

De duur is een belangrijk on-
derhandelingspunt tussen ge-
meente en COA geweest. Drie 
jaar is het maximum. B&W 
kunnen de huur na twee jaar 
opzeggen met een opzegter-
mijn van twee maanden wan-
neer dat voor de realisatie van 
huisvestingsplannen gewenst 
is. En zowel de gemeenteraad 
als B&W vinden de bouw van 
ouderenwoningen daar erg 
belangrijk.

5. Wat doen de bewoners van 
het azc overdag?

Asielzoekers leiden in een 
azc een zo gewoon mogelijk 
leven. Ze voeren zo veel als 
kan hun eigen huishouding. 
Kinderen gaan naar school. 
Volwassenen zijn bezig met 
zaken rondom hun asielpro-
cedure, dat kan zowel in het 
azc als daarbuiten zijn, bij-
voorbeeld een gesprek met 
de IND of een afspraak met 
een advocaat. 
Daarnaast is er de mogelijk-
heid deel te nemen aan pro-
gramma’s en lessen in het azc, 

of (vrijwilligers)werk te doen. 
Ook dat kan zowel binnen 
als buiten het azc.Er worden 
verder geregeld activiteiten 
georganiseerd. Voor kinde-
ren doet het COA dat bijvoor-
beeld samen met Stichting De 
Vrolijkheid.

6. Kan ik als vrijwilliger hel-
pen?

Mensen die vrijwilliger wil-
len worden, kunnen zich bij 
het COA melden. Dat kan 
via info@coa.nl, het landelijke 
e-mailadres voor publieks-
voorlichting.
Daarnaast gaat ook Vluchte-
lingenWerk Nederland waar-
schijnlijk vrijwilligers zoeken. 
Het begeleidt als belangenbe-
hartiger azc-bewoners in hun 
asielprocedure.  

Meer vragen en antwoorden 
op de gemeentepagina van 
volgende week. Belangstel-
lenden hoeven echter niet 
zo lang te wachten, want op 
www.tynaarlo.nl/opvang-asiel-
zoekers staan tientallen vra-
gen en antwoorden, plus een 
interview met de burgemees-
ter over het AZC.

Noodopvang asielzoekers in Bladergroenschool 
Vragen en antwoorden

Veel lof, dat ontving de Sport-
federatie EPE vorige week van 
wethouder Hans de Graaf ter 
gelegenheid van de afsluiting 
van de bouw van de nieuwe 
dubbele sporthal Groote Veen 
in Eelde.

De federatie was namens de 
sportverenigingen in Eelde 
tijdens de bouw dè gespreks-
partner van de gemeente en 
daardoor een gesprekspart-
ner met invloed.
Waar elders in het land ge-
meenten te maken krijgen 
met nogal eens tegengestel-
de wensen van een veelheid 
aan verenigingen, sprak spor-
tief Eelde met één duidelijke 
stem. 
En dat bleek voor zowel de 
gemeente als de sportvereni-
gingen gunstig. Een win-win-
situatie. 

Bronzen beeld
De federatie dacht daarbij 
niet alleen mee over de spor-
tieve voorzieningen in enge 
zin, maar bijvoorbeeld ook 
over de energieneutraliteit en 
de toegankelijkheid van de 
hallen voor sporters met een 
beperking. En dat op een heel 
goede manier, aldus wethou-
der De Graaf: “Kritisch, be-
trokken, loyaal en op de goe-
de momenten humoristisch.”
Ook het federatiebestuur 
bleek met tevredenheid op de 
samenwerking terug te kijken. 
Hans de Graaf overhandig-
de de bestuursleden als blijk 
van waardering een bronzen 
beeldje. Daarbij stond hij spe-
ciaal stil bij het onlangs over-
leden bestuurslid Niek Hooy-
man, die ook een belangrijke 
bijdrage aan de goede samen-
werking heeft geleverd.

Veel lof voor Sportfederatie EPE
Nieuw: 
nieuwsbrief AZC
Meer weten over de moge-
lijke komst van een azc in 
de Bladergroenschool in Pa-
terswolde? Meldt u dan aan 
voor de digitale Nieuwsbrief 
AZC Bladergroenschool, die 
op dit moment in voorbe-
reiding is. Dat kan via www.
tynaarlo.nl/azc. Abonnees 
blijven op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen.

Wegwerkzaamheden Verlengde
Stationsweg Zuidlaren
In de avond en nacht van dins-
dag 30 maart wordt een deel 
van de Verlengde Stations-
straat opnieuw geasfalteerd. 
Het gaat om het gedeelte tus-
sen het bebouwde kombord 
en de rotonde Tienelsweg/
Schipborgerweg. De werk-
zaamheden worden uitge-
voerd door asfalteringsbedrijf 
Roelofs.

De weg is vanwege de werk-
zaamheden van dinsdag 30 
maart 19.00 uur tot woensdag 
31 maart 07.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve 
voor fietsers en voetgangers. 
De hulpdiensten zijn geïnfor-
meerd over de afsluiting.
Tot ongeveer 23.00 uur wordt 
er gefreesd, dit kan lawaai-
overlast geven.

Wie vragen heeft over de 
werkzaamheden kan contact 
opnemen met de gemeen-
te via het algemene num-
mer (0592-266 662) of via  
info@tynaarlo.nl

Cursus Politiek Actief, meld u aan!
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug, 
maar over een jaar staan er nieuwe verkiezingen voor de 
deur, dit keer voor de gemeenteraden. Wilt u een kijkje ne-
men achter de schermen van de lokale politiek of wilt u ont-
dekken of meedoen aan de verkiezingen van volgend jaar 
iets voor u is? Geef u dan op voor de gratis cursus Politiek 
Actief. De cursus wordt georganiseerd door de gemeente-
raad van Tynaarlo. 

Programma
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover 
denkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet 
wat de mogelijkheden zijn en voor iedereen die meer wil 
weten over hoe de gemeente en de lokale politiek werkt. De 
cursus bestaat uit drie bijeenkomsten met daarin een com-
binatie van theorie en praktijk en gelegenheid om kennis 
te maken met raadsleden. Er is aandacht voor onder andere 
politieke partijen, verkiezingen, bestuurlijke besluitvorming, 
gemeentefinanciën en de instrumenten van de raad. Tijdens 
de vierde en afsluitende avond volgen de deelnemers een 
raadsvergadering.

Praktische informatie
De drie cursusavonden zijn op maandagavond 12, 19 april 
en 10 mei. Alle cursusbijeenkomsten zijn vooralsnog digi-
taal. De cursus wordt afgesloten met het digitaal bijwonen 
van de raadsvergadering op dinsdag 11 mei. Om de cursus te 
kunnen volgen bent u een tablet, laptop of pc nodig. 

Aanmelden
Deelname is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt. Meld u dus snel aan. Wilt u bij het aanmelden aan-
geven waarom u deze cursus wilt volgen? Er is ruimte voor 
maximaal 25 cursisten. U kunt aanmelden tot en met maan-
dag 5 april via griffie@tynaarlo.nl Vermeld daarbij uw naam, 
adres en telefoonnummer.  Heeft u nog vragen? Dan kunt u 
bellen met de griffie: 0592 266 662. 


