
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 21 November 2018

Agenda
Dinsdag 27 november: 20:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.: 
- Deelname experiment centrale stemopneming 
verkiezingen 2019

- Visie inclusie en uitwerking beleidskader fysieke 
toegankelijkheid gemeente Tynaarlo

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl

Brandt de straat-
verlichting niet?

Meld het online
Is de openbare verlichting in
uw straat kapot? Of ziet u een
kapotte lantaarnpaal ergens
anders in de gemeente? Meld
dit dan makkelijk en snel on-
line op storing.moononline.nl/-
gemeentetynaarlo U kunt hier
het lichtmastnummer of de
straatnaam doorgeven.

Rond de Kerstvakantie (nieuw) paspoort, 
ID-kaart of rijbewijs nodig?
Vraag dit dan uiterlijk 13 december aan.  

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:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

zegje te doen en samen behalen
we zo de beste resultaten.”

Een volle agenda
Waar vergadert het VN-panel
zoal over? Nu hoog op de poli-
tieke agenda staan de visienoti-
ties ‘Op weg naar een inclusief
Tynaarlo’ en ‘Uitwerking beleids-
kader fysieke toegankelijkheid’,
onlangs aangenomen door het
college van B&W. Dinsdag 27 
november stemt de gemeente-
raad erover. 

De strekking? Tynaarlo toegan-
kelijk maken voor iedereen. 
Bijvoorbeeld door subsidies 
beschikbaar te stellen aan eige-
naren die aanpassingen aan hun
gebouw willen doen om de 
toegankelijkheid te verbeteren.
Denk aan een museum, clubge-
bouw of café.

Een idee dat het VN-panel heeft
aangedragen. En dat maakt trots:
“Echt een overwinning!”, straalt
Derktje. Het is fijn dat de 
gemeente openstaat voor onze
ideeën. Tynaarlo heeft veel 
ambitie en loopt voorop op dit  
gebied.”

Plannen voor de toekomst
Ook worden de plannen voor
2019 uiteengezet. Wat het VN-
panel in ieder geval wil doen, is
pleiten voor openbare toegan-
kelijke toiletten in de gemeente,
meedenken over het verder toe-
gankelijk maken het gemeente-
huis en van de sporthal in Groote
Veen die nu in aanbouw is. 

Ook willen zij verder meepraten
over de website van de 
gemeente. “Het gaat ons niet 
alleen om de fysieke toeganke-

Heeft u al kennisgemaakt met de
leden het VN-panel van de 
gemeente Tynaarlo? Sinds een
aantal jaar adviseren zij gevraagd
en ongevraagd de gemeente 
Tynaarlo op het gebied van in-
clusie. “Iedereen moet kunnen
meedoen!”, zegt de gemeente.
Maar hoe bewerkstellig je dat?
Het VN-panel denkt daar actief
over mee. De verslaggever mocht
op woensdagavond tijdens een
vergadering bij ze aanschuiven.

Wie er in het VN-panel zitten?
Tijdens het interview is een deel
van het team aanwezig: Christian
uit Zuidlaren, die door een 
herseninfarct beperkte lichaams-
functies heeft, Hendrik Jan uit 
Tynaarlo, die met een persoon-
lijkheidsstoornis door het leven
gaat, Derktje uit Vries, die slecht-
horend is, Paul uit De Punt, die
doof is en meestal met een tolk
op stap gaat, Annelie uit Zuid-
laren die in een rolstoel door het
leven gaat, Raymond uit Eelde,
die blind is en altijd geleidehond
Ollie aan zijn zijde heeft en 
Jeroen uit Donderen, die het VN-
panel op eigen wijze ‘steunt en
stuurt’, zoals de rest zegt.

Persoonlijke aandacht
Er wordt veel gelachen tijdens de
wekelijkse vergadering op het
gemeentehuis. En de eerste vraag
die altijd gesteld wordt, is: ‘Hoe
gaat het met je?’

“Weet je wat zo mooi is”, legt
Annelie uit, “je hebt hier echt
steun aan elkaar.” “Je wordt 
begrepen”, vult Derktje aan. “Wij
zien elkaars beperking niet maar
weten wel wat de ander elke dag
doormaakt, en daarom is dit zo’n
fijne groep. Iedereen durft z’n

VN-panel: een team dat u 
de ogen opent 

lijkheid”, legt Hendrik-Jan uit. 
“Er zijn ook mensen die moeite
hebben met taal, of niet kunnen
zien of horen. Daar moet een
website op zijn ingericht.”

Vier je succes!
En, ook niet onbelangrijk, het
VN-panel probeert tijdens de 
vergadering altijd samen hun
successen te vieren. Dat verge-
ten ze nog wel eens. “Je hebt
geduld nodig”, zegt Raymond.
“Sommige dingen duren lang.
Maar mensen leren ons steeds
beter kennen en vragen steeds
vaker om advies. Het feit dat nu
zowel de Zuidlaardermarkt als
het Bloemencorso een invalide-
toilet hebben, gewoon omdat
wij hebben aangegeven dat dat
mist, is een mooi succes.”

‘Ik hoop dat we op een 
gegeven moment niet 
meer nodig zijn’
Gevraagd naar hun ambities op
de lange termijn reageert Paul
tot slot kort maar krachtig: “Dat
we op termijn niet meer nodig
zijn. Dat ons advies overbodig
wordt.” “Door het VN-panel zijn
wij nu allemaal minder aan huis
gekluisterd”, vult Raymond aan.
“Het zou fijn zijn als dat steeds
meer mensen met een beperking
lukt. Het is mooi dat ons werk
daar aan bijdraagt.” 

Doe ook mee!
Wil jij ook je steentje bijdragen
aan het werk van het VN-panel?
Het panel zoekt nog leden! Meld
je aan via 06- 253 583 22 of
info@vnpaneltynaarlo.nl.

Meer informatie over het werk
van het VN-panel vindt u op
www.vnpaneltynaarlo.nl

Hier buigen de panelleden zich over de bouwtekeningen van de sporthal in Groote Veen

gemeente zuinig om met strooi-
zout, vooral omdat het schadelijk
is voor het milieu. 
Voor wie precies wil weten waar
wordt gestrooid: de strooiroutes
staan op www.tynaarlo.nl

Hoe?
Het is belangrijk dat het zout al
op de weg ligt voordat het glad
wordt. Er wordt met nat zout 
gestrooid, omdat de dooiwerking
daarmee beter is. Bovendien
waait het zout dan niet weg. De
hoeveelheid zout hangt af van
het type gladheid. Bijvoorbeeld
voor sneeuw is meer zout nodig
dan voor opvriezende wegge-
deelten.

Wanneer?
Op de drie koudste plekken van
de gemeente zijn meetpunten in
de wegen aangebracht: in Zeijen,
Eelde en Zeegse. Zodra op die
plekken de verwachting is dat de
wegdektemperatuur onder nul
graden dreigt te komen en de
vochtigheid hoog is, gaat de 
gemeente strooien. 

De voertuigen en strooiers zijn
gecontroleerd. De bunkers zitten
vol zout. De routes zijn bekend.
De gemeente is klaar voor de
winter.

Waar?
De gemeente zorgt ervoor dat
alle dorpen minimaal via één ge-
strooide route bereikbaar zijn.
Verder strooit de gemeente op
alle grote doorgaande wegen,
hoofdfietsroutes en busroutes.
Met buurgemeenten is afge-
stemd waar de een begint en
waar de ander ophoudt. Waar
dat handiger uitkomt, strooien
zij soms een stukje op elkaars
grondgebied. Niet alle gemeen-
ten strooien op hetzelfde mo-
ment, zodat het kan voorkomen
dat een weg maar gedeeltelijk is
gestrooid.

In woonstraten strooit de 
gemeente niet. Strooizout werkt
alleen als het goed ingereden
wordt en in woonstraten is het
verkeer daar niet intensief 
genoeg voor. Verder gaat de 

Laat de winter maar komen! 

“Misschien wel de enthousiaste
reacties die je onderweg krijgt.
Van mensen die in de auto voor-
bij rijden en dan hun duimen 
opsteken. Prachtig!” 

“En, ook gaaf”, vervolgt De 
Konink enthousiast, “naar aan-
leiding van deze estafette heb-
ben al meerdere mensen hun 
eigen ‘afvalwandelclubjes’ opge-
zet. Precies waar ik van tevoren
op hoopte. Zo wordt onze leef-
omgeving vanzelf schoner.”

Vervolg
En dat is precies wat De Konink
wenst voor de toekomst van
‘trashwalken’. “Het heeft een
aantal mensen nu de ogen 
geopend: op zoveel plekken ligt
afval en het is zó eenvoudig om
dat op te ruimen. Laten we daar
vooral mee doorgaan! Ik heb de
eerste aanmelding voor een
trashwalk in het buitenland al
binnen, dus zo wordt de bewe-
ging groter en groter.”

Wilt u ook een trashwalk organi-
seren of binnenkort in eentje
mee lopen? Kijk dan op de web-
site www.trashwalking.nl. Daar
kunt u zichzelf aanmelden voor
een trashwalk óf uw eigen geor-
ganiseerde afvalwandeling aan-
melden, zodat mensen met u
mee kunnen lopen.

Tussen 7 oktober en 17 november
liepen enthousiaste inwoners en
wethouders van de gemeente 
Tynaarlo de trashwalk-estafette
door de gemeente. Gewapend
met grijpers en vuilniszakken
werd op negen plekken kriskras
door de gemeente heel veel
zwerfafval opgeruimd.

Thomas de Konink, van de web-
site www.trashwalking.nl, orga-
niseerde samen met de ge-
meente deze ‘afvalwandelingen’.
Hij liep alle negen keren mee.
Vond hij het een succes?

“Ik vond het echt hartstikke
leuk”, antwoordt De Konink 
direct. “Bij elke wandeling 
waren er wel weer andere inwo-
ners die aanhaakten. Zoveel 
enthousiasme, dat maakt zo’n 
estafette echt tot een succes.”

159 kilo
In totaal werd er tijdens de negen
wandeling van elk drie uur 159 (!)
kilo aan zwerfafval opgeruimd.
Dat verrast De Konink. “Juist op
plekken waarvan je verwacht dat
er veel afval ligt, viel het wel mee.
Bij Groningen Airport Eelde 
bijvoorbeeld. Juist op wat rustiger
plekken lag dan weer meer. Geen
pijl op te trekken.”

Wat hem van de negen wande-
lingen het meest is bijgebleven?

Trashwalk-estafette dwars door
de gemeente: een terugblik 

Ook wethouder Henk Lammers hielp een handje tijdens één van de
afvalwandelingen in de gemeente

lnloopbijeenkomst over de
fietssnelweg in de gemeente
Tynaarlo
De provincie wil u op 29 novem-
ber graag informeren over het
proces van de verschillende deel-
projecten. lnhoudelijk wordt ook
ingegaan op de plannen voor het
verharden van het zandpad 
tussen de Taarlosebrug en de 
Onlandweg.

Datum, tijd en locatie
U bent donderdag 29 november
welkom tussen 17.00 en 21.00 uur
in Hotel Wapen van Vries, Oude
Rijksweg 1 in Vries. Gedepu-
teerde Henk Brink van de provin-
cie Drenthe is een deel van de
avond aanwezig.

Vervolgtraject
ln januari 2019 volgt nog een 
inloopbijeenkomst over Vriezer-
brug en in februari/maart over
sluis De Punt - Witte Molen. Ook
komt er in 2019 een informatie-
avond over de fietsstraten.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op
www.provincie.drenthe.nl/fietssn
elweg.

Op donderdag 29 november 
organiseert de provincie Drenthe
een inloopbijeenkomst over de
Fietssnelweg Assen-Groningen in
de gemeente Tynaarlo. U bent
hierbij van harte welkom.

Deel Fietssnelweg Assen -
Groningen in de gemeente 
Tynaarlo
De provincie Drenthe is initiatief-
nemer voor het deel van de Fiets-
snelweg Assen-Groningen in de
gemeente Tynaarlo. ln Tynaarlo
zijn vier projecten:

1. Verharden zandpad
(Taarlosebrug - Onlandweg)

2. Fietsstraten (gemeentegrens
Assen - Taarlosebrug en 
Vriezerbrug - sluis De Punt)

3. Vriezerbrug (A28 - aansluiting
Meerweg/zandpad ten 
noorden van Vriezerbrug)

4. De Punt (sluis De Punt - Witte
Molen)

Deze projecten hebben allemaal
een eigen planning. Per deelpro-
ject worden de direct omwonen-
den en andere belanghebbenden
betrokken. Het proces voor deel-
project één is inmiddels gestart.
De overige drie deelprojecten
starten binnenkort.

Inloopbijeenkomst
Fietssnelweg Tynaarlo

Twitter: @OOVTynaarlo
Instagram: 
veiligheid_gemeente_tynaarlo

Wat zijn AOV’ers?
AOVíers maken veiligheidsbeleid,
adviseren over openbare orde-
provraagstukken, werken mee
aan veiligheidsprojecten en coör-
dineren de crisisorganisatie.

Sinds vorige week hebben de
ambtenaren openbare orde en
veiligheid (AOV’ers) van de 
gemeente Tynaarlo een eigen
twitter- en instagramaccount.
Hier houden zij belangstellenden
op de hoogte van nieuws en ont-
wikkelingen op het gebied van
openbare orde en veiligheid. Ook
geven ze tips over bijvoorbeeld
het voorkomen van inbraken en
brand.

Nieuws en tips over openbare orde 
en veiligheid via Twitter en Instagram


