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Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 
Dinsdag 30 maart
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite 
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkij-
ken. Op de agenda stond onder meer:

Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers 
De gemeenteraad besprak het verzoek van het college 
van B&W om maximaal 200 asielzoekers te huisvesten 
in de voormalige bladergroenschool aan de mw. Bähler 
Boermalaan in Paterswolde. Het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers is momenteel namelijk dringend op zoek 
naar capaciteit. Drie inwoners van de gemeente maakten 
gebruik van het spreekrecht om hun verhaal met de raad 
te delen. De raad stelde veel vragen aan B&W. Er zijn met 
name zorgen of het aantal asielzoekers niet te groot is 
voor opvang op die plek. In de volgende raadsvergade-
ring zal de raad een besluit nemen.  Als de gemeente-
raad instemt, begint de huur dit jaar in juni en eindigt 
die uiterlijk drie jaar later. B&W kunnen de huur na twee 
jaar opzeggen wanneer nieuwbouw op de locatie dat no-
dig maakt. Dat is van belang, want het gemeentebestuur 
steunt daar plannen voor de bouw van een zogeheten 
‘Knarrenhof’ voor senioren.

Vooruitblik raadsvergadering
Dinsdag 13 april, 20.00 uur 
De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op 
de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. De raad vergadert on-
der andere over:

Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers
De raad heeft in de vorige raadsvergadering hierover uit-
voerig gesproken. In de raadsvergadering van 13 april zal 
de raad een besluit nemen over het verzoek van het colle-
ge van B&W om maximaal 200 asielzoekers te huisvesten 
in de  voormalige bladergroenschool aan de mw. Bähler 
Boermalaan in Paterswolde.

Structureel aanstellen Sociaal raadsvrouw 
Sinds drie jaar kunnen inwoners met vragen over zorg en 
ondersteuning terecht bij de sociaal raadsvrouw. De so-
ciaal raadsvrouw werkt onafhankelijk van de gemeente. 
Als inwoners vragen hebben op het gebied van wonen, 
leven en werken kan de sociaal raadsvrouw deze inwo-
ners helpen hun weg te vinden binnen de gemeentelijke 
organisatie. Na een proef van drie jaar wordt nu voorge-
steld om de functie structureel in te stellen. 

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 con-
tact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.

Fietspad Hunebedstraat 
Tynaarlo klaar!
Het fietspad langs de Hune-
bedstraat in Tynaarlo is klaar. 
Fietsers en wandelaars maken 
sinds eind vorig jaar al gebruik 
van dit nieuwe betonfietspad 
maar nu onlangs de beuken-
hagen zijn geplant is het werk 
helemaal afgerond.
Wethouder Hanneke Wier-
sema is blij met dit nieuwe 
fietspad. “Er ligt nu een com-
fortabele, veilige en duurza-
me fietsverbinding tussen Ty-
naarlo en Zeegse.” Ook is zij 
tevreden over de prettige  sa-
menwerking met verschillende 
partijen. “Want er ligt niet al-
leen een nieuw fietspad, maar 
tijdens de afsluiting is ook de 
waterleiding vervangen en 
glasvezel aangelegd.”

Vergadering algemeen
bestuur RUD Drenthe

Woensdag 14 april is er een openbare vergadering van 
het algemeen bestuur.

De agenda en overige stukken staan op
www.ruddrenthe.nl

Van 12 t/m 23 april wordt 
een grote militaire oefening 
gehouden in het noorden en 
oosten van het land. In de 
tweede week van de oefe-
ning (18 t/m 23 april) wordt 
er geoefend in onze gemeen-
te. Verkenners oefenen met 
het verkenningsvoertuig de 
‘Fennek’ in ploegen van twee 
voertuigen met elk drie perso-
nen aan boord. De militairen 
verplaatsen zich bewapend 
door het gebied. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van 
(oefen)munitie. 

De oefenende eenheden:
 - maken in principe alleen ge-
bruik van openbare wegen, 
paden en terreinen.

 - vragen vooraf toestemming 
aan de rechtmatige eige-
naar of beheerder van het 
terrein 

Schaderegeling
De militairen doen hun uiter-
ste best om overlast te voor-
komen. Mocht toch schade 
ontstaan, dan kunnen betrok-
kenen zich (onder vermelding 
van zoveel mogelijk gege-

vens) melden bij:
Ministerie van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
postbus 90004
telefoon 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

COVID-19
De Koninklijke Landmacht 
maakt deel uit van de groep 
van vitale organisaties en 
functies om Nederland te la-

ten functioneren. De Land-
macht moet ook nu gereed 
zijn om noodzakelijke in-
zet aan de samenleving en 
buitenlandse missies te le-
veren. Tegelijkertijd moet 
binnen de Landmacht verde-
re piekbesmetting van CO-
VID-19 worden voorkomen. 
Bij oefeningen worden de 
richtlijnen van de Rijksover-
heid gevolgd.

Militaire oefening 12 t/m 23 april

De gemeentepagina digitaal lezen? Dat kan!

Wist u dat u de gemeentepagina ook wekelijks per e-mail kunt ontvangen? Ophttps://
www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen/gemeentepagina kunt u een abonnement 
nemen op de digitale gemeentepagina. Iedere woensdagochtend ontvangt u de gemeen-
tepagina in uw mailbox.

http://raad.tynaarlo.nl
http://raad.tynaarlo.nl
http://raad.tynaarlo.nl
mailto:griffie@tynaarlo.nl
http://www.ruddrenthe.nl
mailto:jdvclaims@mindef.nl
Ophttps://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen/gemeentepagina
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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.

Coöperatie Glasvezel Noord 
(CGN) is begonnen met de 
aanleg van glasvezel in het 
centrum van Zeijen. Daar-
na volgen Donderen en het 
buitengebied van Vries. Naar 
verwachting is CGN in sep-
tember klaar met de aanleg 
van glasvezel in de gemeente 
Tynaarlo en krijgen de nieu-
we abonnees medio oktober 
de diensten van de providers 
aangeboden.
 
Werkzaamheden
Voor de aanleg wordt gegra-
ven langs de Hoofdstraat in 
Zeijen, en later langs de ove-
rige straten in het dorp. Waar 
graven niet mogelijk is wordt 
een gestuurde boring toege-
past, bijvoorbeeld als er bo-
men langs de weg staan. Er 
worden geen wegen afgeslo-
ten. 

Bij OBS De Zeijerhoogte wordt 
na de zomer een straatkast 
geplaatst. Dit is de schakel 
tussen het glasvezelnetwerk 
en de internetaansluiting bij 

de inwoners. Er komt een klei-
nere versie straatkast in Don-
deren bij de bushalte aan de 
Dorpsweg. 

Inwoners uit Zeijen die zich 
hebben geabonneerd bij CGN 
krijgen een HuisAanSluiting 
(HAS) in de woning. Voordat 
de aannemer start met de 
werkzaamheden bij de wo-
ningen wordt gekeken waar 
de aansluiting in huis moet 
komen en hoe de glasvezel 
door de tuin of langs het pad 
gegraven wordt. 

Glasvezel in de hele gemeente
In 2017 legde Coöperatie 
Glasvezel Noord in Bunne en 
omgeving al glasvezel aan. 
In 2020 besloot de gemeente 

Tynaarlo aan de coöperatie 
een subsidie van € 390.000,- 
en een lening van € 258.075,- 
beschikbaar te stellen voor 
de aanleg van de tweede 
fase van het glasvezelnet-
werk. Ook de provincie Dren-
the, de gemeenten Assen en 
Noordenveld leveren een fi-
nanciële bijdrage. 

In het overige deel van de 
gemeente Tynaarlo is Rendo 
Buitenaf vergevorderd met de 
aanleg van een glasvezelnet-
werk. De aanleg van een glas-
vezelnetwerk in de hele ge-
meente, een belangrijke pijler 
van dit college van burge-
meester en wethouders, komt 
daarmee steeds dichterbij. 

Coöperatie Glasvezel Noord begint nu ook in 
omgeving Zeijen met aanleg van glasvezel

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen over de glasvezelaanleg? 
Of wilt u nog een abonnement nemen? Op www.glasve-
zelnoord.nl kunt u informatie vinden. Of neem contact op 
met de directeur van CGN, Alie Hut, dat kan per mail via 
info@glasvezelnoord.nl of telefonisch via 06 - 51925206

13 april 1945 was de dag dat 
de geallieerde troepen in 
een lange colonne militaire 
voertuigen ons grondgebied 
vanuit Assen binnen kwamen 
rijden om de Duitsers te ver-
jagen.
De bevrijders werden met 
groot gejuich ontvangen en 
overal ging na vijf jaar Duit-
se bezetting de Nederlandse 

driekleur in top. De bevrijders 
kwamen die dag bijna tot aan 
de rand van Groningen. Wat 
nu de gemeente Tynaarlo is 
was weer vrij na vijf zware ja-
ren van overheersing door de 
Duitsers. Door op 13 april de 
vlag uit te steken geven we 
uiting aan onze dankbaar-
heid voor onze bevrijders van 
toen!

Hang op 13 april de vlag uit! 
13 april 1945 Shermantanks op de Groningerstraat in De Punt

De gemeente Tynaarlo publi-
ceert haar bekendmaking en 
kennisgevingen (zoals ver-
gunningen, verkeersbesluiten, 
bestemmingsplannen etc.) ver-
plicht digitaal.

Via  https://www.tynaarlo.nl/
besluiten-en-bekendmakingen
blijft u op de hoogte van alle 
bekendmakingen en kennisge-
vingen. U kunt de bekendma-
kingen in uw buurt zelf op deze 

website opzoeken, maar u kunt 
ook een e-mail ontvangen met 
de bekendmakingen die voor u 
relevant zijn. U meldt zich aan 
voor deze e-mailservice via bo-
venstaande link.

Dinsdag 13 april,  20.00 uur 
digitale vergadering Overle-
gorgaan Drentsche Aa. Om de 
vergadering online te volgen 
is aanmelden vooraf nood-
zakelijk. Dit kan tot en met 
maandag 12 april.  De agenda 

en de achterliggende stukken 
en de link naar de vergade-
ring vindt u op: www.drent-
scheaa.nl Hier vindt u ook de 
link naar het aanmeldformu-
lier voor het online volgen 
van de vergadering.

Bekendmakingen
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