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van Hunze en Aa’s was in de ge-
meente Tynaarlo circa 61 procent.
Water Natuurlijk werd de groot-
ste partij, gevolgd door de Partij
van de Arbeid en de VVD. De 
uitslag in de gemeente Tynaarlo
(uitgedrukt in percentages) leest
u terug in het cirkeldiagram.

Waterschap Noorderzijlvest
De opkomst voor de verkiezing-
en van het waterschapsbestuur
van Noorderzijlvest was in de 
gemeente Tynaarlo ruim 62 
procent. Net als in het waterschap
Hunze en Aa’s werd Water 
Natuurlijk de grootste partij, 
gevolgd door de Partij van de 
Arbeid en de VVD. De uitslag in
de gemeente Tynaarlo (uitge-
drukt in percentages) leest u 
terug in het cirkeldiagram.

Op woensdag 20 maart 2019
werden er verkiezingen gehou-
den voor de Provinciale Staten
van Drenthe en de waterschap-
pen Hunze en Aa’s en Noorder-
zijlvest. 

Provinciale Staten van
Drenthe
64,6 procent van de kiesgerech-
tigde inwoners ging naar het
stembureau. In de gemeente 
Tynaarlo werd de VVD de groot-
ste partij, gevolgd door Groen-
Links en de Partij van de Arbeid.
De uitslag (uitgedrukt in percen-
tages) kunt u teruglezen in 
bijgaande afbeelding.

Waterschap Hunze en Aa’s
De opkomst voor de verkiezin-
gen van het waterschapsbestuur

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen
Hoe stemden de kiezers in de gemeente Tynaarlo?

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

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 8 april van
09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het ge-
sprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 4 april 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

informatie over het atelier en kunt u zich direct
aanmelden voor de avond.

Zuidlaren werkt samen.
Komend jaar gaat de gemeente op zoek naar
het beste ontwerp voor het centrum van Zuidla-
ren. We willen toe naar een centrum waar 
iedereen prettig winkelt, woont, werkt en 
recreëert. Dit traject doorlopen we samen met
inwoners en ondernemers; Zuidlaren werkt 
samen. Samen gaan we het gesprek aan en 
komen we tot een nieuw ontwerp voor het 
centrum van Zuidlaren.

Donderdag 4 april houdt onderzoeksbureau 
Citisens in opdracht van de gemeente Tynaarlo
een bijeenkomst over de toekomst van het 
centrum van Zuidlaren. Het zogenoemde wer-
katelier begint om 19.30 uur in het Brinkhotel.
Onderwerp van gesprek is hoe we samen tot een
vitaal, toekomstgericht, uniek en eigen centrum
voor Zuidlaren komen. Hier mag uw aandeel
niet in ontbreken. 

Aanmelden
Gezien de verwachte belangstelling moet u zich
aanmelden voor deze bijeenkomst. 
Op www.CentrumZuidlaren.nl vindt u meer 

Denk mee over de toekomst van het 
Zuidlaarder centrum tijdens het Werkatelier

deze kinderen zich inzetten voor
een beter milieu. Door hun toe-
doen kan de gemeente nu nóg
beter haar afval scheiden. Petje af
voor de betrokkenheid van deze
schoolklas. Zij laten zien: als je ini-
tiatief toont, kun je een heel eind
komen.” 

De containers zijn gelijk in ge-
bruik genomen door de leerlin-
gen: vol enthousiasme gooiden
ze hun plastic flesjes en verpak-
kingen weg. Marjan Roenhorst
(juf van groep 7 & 8): “We hopen
dat dit zich gaat verspreiden over
de andere basisscholen!” 

Van een medewerker van ge-
meentewerken kregen de leer-
lingen vrijdag ook een nog korte
les composteren. Aan alle basis-
scholen wordt een educatief pro-
gramma aangeboden, waarin de
leerlingen meer leren over de
productie van plastic en het recy-
clen ervan. 

Leerlingen van OBS De Zeijer
Hoogte hebben vrijdag 22 maart
de eerste PMD-containers en een
compostvat in ontvangst geno-
men. Wethouder Henk Lammers
kwam naar de school om de leer-
lingen de eerste exemplaren uit
te reiken.

De leerlingen stuurden een brief
aan alle raadsfracties omdat ze
ook graag hun afval wilden schei-
den op school. De gemeenteraad
nam unaniem een motie aan die
dit mogelijk maakt voor alle ba-
sisscholen in de gemeente Ty-
naarlo. Dit sluit aan bij de ge-
meentelijke visie: afval is
grondstof!

De leerlingen van groep 8 wer-
den door de wethouder flink in
het zonnetje gezet en ontvingen
van hem allemaal een certificaat
voor ‘goed burgerschap’. Wet-
houder Henk Lammers: “Ik vind
het fantastisch om te zien hoe

Eerste PMD-container aan OBS
De Zeijer Hoogte aangeboden 

mensen met een beperking of
met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt een stage en
daarna een baan aanboden. Het
is prachtig dat er nu extra 
aandacht voor is en het past bij
de sociale gedachte dat we met
z’n allen investeren om iedereen
te laten meedoen.” 

Wat voor verrassend of han-
dig advies, tip, of idee kreeg
u mee van de ‘sleutelfiguur’?
Wat gaat u daarmee doen?
“De Rabobank, waarvan het hele
team aanwezig was, heeft met
aandacht kennisgenomen van de
informatie van het VN panel. Ik
vond het interessant om te horen
dat de Rabobank niet alleen zelf
kan meedenken over inclusie,
maar ook een heel groot netwerk
heeft van MKB bedrijven in de
regio waar ze regelmatig contact
mee hebben. Op het moment dat
het VN panel zich gaat concen-
treren op inclusie binnen het
MKB, dan is de Rabobank moge-
lijk een interessante partner. De

VN-panelleden Paul Kool en
Hendrik Jan Menninga de 
Rabobank in Zuidlaren.

Wat is het belangrijkste dat
u leerde van het VN-panellid
waarmee u op pad bent 
geweest?
“Paul hield een gloedvol betoog
over de rol en functie van het VN
panel en vertelde onder andere
dat ze veel horecagelegenheden
hadden bezocht en hadden ge-
adviseerd over toegankelijkheid.
Wat mij opviel is dat toegan-
kelijkheid ook een economisch
aspect heeft. Een restaurant dat
niet geschikt is voor rolstoelen,
loopt klanten mis en dat zijn er
meer dan gedacht. Of een bank
met een speciaal loket voor dove
of slechthorende mensen kan
meer hypotheken afsluiten.” 

Heeft u zelf veel ervaring
met het onderwerp inclusie?
Of juist niet?
“Als werkgever heb ik in 2005 al
een project gedaan waarbij we

Tynaarlo gaat voor een ‘inclusieve
samenleving’, waarin alle inwo-
ners, dus ook mensen met een
beperking, op alle gebieden 
volwaardig kunnen meedoen.
Bijvoorbeeld: door het toegan-
kelijk maken van gebouwen voor
mensen met een fysieke 
beperking. Voor hulp bij dit 
onderwerp bestaat in Tynaarlo
het VN-panel. 

De gemeente en het VN-panel
willen ook graag met u in 
gesprek over inclusie! Daarom or-
ganiseren zij op 11 april de 
bijeenkomst ‘Tynaarlo gaat
inclusief’ (zie infoblok). In
voorbereiding daarop brengen
raadsleden samen met VN-
panelleden een bezoek aan 
‘sleutelfiguren’ in onze samen-
leving. Bijvoorbeeld: bedrijven,
horecagelegenheden en verschil-
lende media. Hoe staat het met
inclusie in Tynaarlo?

Raadslid Jurryt Vellinga (Leefbaar
Tynaarlo) bezocht samen met

Een inclusief Tynaarlo – wat is daar voor nodig? 
tip is dus, je hoeft niet iedereen
zelf te benaderen, gebruik ook
organisaties met een netwerk.
En daar hoort de gemeente 
natuurlijk ook bij.” 

Dit zegt VN-panellid Paul
Kool over het bezoek:
“De opkomst van medewerkers
van de Rabobank was groter dan
ik had verwacht. De medewer-
kers van de Rabobank waren
heel positief en wilden graag
meedenken. Ik denk dat het 
bezoek voor hun vooral een
“wake-up call” was. Jurryt 
Vellinga was positief aanwezig
maar trad niet op de voorgrond.
Ik denk dat het voor hem in feite
dezelfde ‘wake-up call” was als
voor de medewerkers. Wat we
hopen, is dat de ondernemers nu
nadenken over bijvoorbeeld het
toegankelijk maken van de 
website en bij het verstrekken
van financieringen ook aandacht
vragen voor toegankelijkheid.”

Tynaarlo gaat inclusief!
Wilt u meedenken, zelf actie ondernemen of
anderen meer bewust maken van dit thema?
Kom dan op 11 april naar de bijeenkomst. 
Inwoners, ondernemers, mensen met een 
beperking, ouderen, mantelzorgers, belan-
genorganisaties, nieuwkomers, vrijwilligers,
raadsleden…iedereen is welkom!

Naast informatie en inspiratie over het onder-
werp gaan we met elkaar aan de slag om de
volgende stappen te zetten. 

Waar wordt Inclusief Tynaarlo al werkelijkheid
en hoe kunnen we meer goede voorbeelden
met elkaar realiseren? Waar zitten de grootste
belemmeringen? En vooral: hoe kunnen we
samen die belemmeringen opheffen om de 
samenleving te verbeteren?

Tijd: 16.00 – 21.00 uur (inclusief maaltijd)
Waar: Visio de Brink in Vries
Aanmelden kan via het e-mailadres
iedereenheefttalent@tynaarlo.nlIN
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tainer. Hierop staat de reden ver-
meld waarom uw container niet
geleegd is. U kunt de container
dan over twee weken opnieuw
aanbieden.

Zet uw container vóór 07.30 uur
buiten, dat mag ook de avond
van tevoren. Zet uw container
aan de straat met de wielen te-
gen de stoep of straatrand en
met de opening van het deksel
naar de straat toe. De container
wordt geleegd tussen 7.30 en
18.00 uur. In bijzondere gevallen,
bijvoorbeeld wanneer de inza-
melauto een storing heeft, kan
tot 22.00 uur worden ingeza-
meld. Wanneer de inzamelauto
een storing heeft, probeert de
gemeente dit zo snel mogelijk te
communiceren via facebook,
twitter en de afvalapp. 

Als de container niet geleegd is,
kan het zijn dat de chip in uw
container kapot of geblokkeerd
is. Het kan ook zijn dat u het af-
val niet op de goede manier
heeft aangeboden. Dan zit er een
waarschuwingskaart aan uw con-

Afvalcontainer juist aanbieden
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omgeving. Zo houdt het gebied
in het voorjaar water vast voor
drogere perioden en beschermt
het omliggende (land-
bouw)gebieden tegen hoog 
water en vernatting. Bijzonder is
ook dat het gebied niet alleen
geschikt is voor waterberging,
maar dat er ook drinkwater
wordt gewonnen. Daarnaast
wordt het Hunzewater op 
natuurlijke wijze gefilterd, waar-
door schoner water naar het
Zuidlaardermeer toestroomt.

Recreatie en natuur
René Kraaijenbrink, wethouder
natuur en landschap, is enthou-
siast over het resultaat. 
“Tusschenwater laat zien dat na-
tuurontwikkeling, recreatie en
toerisme goed samen kunnen
gaan. Het is een prachtig gebied
waar je heerlijk kunt wandelen,
fietsen, kanoën en genieten van
de natuur. Tegelijkertijd zorgt het
gebied ervoor dat de inwoners
van Zuidlaren, De Groeve en
Zuidlaarderveen ‘droge voeten
houden’ in tijden van extreme
neerslag.”

Burgemeester en wethouders
hebben dinsdag 19 maart een
fiets- en wandeltocht gemaakt
door het gebied Tusschenwater
bij de Groeve. Tusschenwater is
de afgelopen jaren ingericht als
natuurontwikkelings- en water-
bergingsgebied. Op 10 april
wordt het project formeel afge-
sloten, maar B&W namen alvast
een kijkje.

De gemeente Tynaarlo heeft de
afgelopen jaren samengewerkt
met Waterschap Hunze en Aa’s,
provincie Drenthe, Stichting Het
Drentse Landschap en Waterbe-
drijf Groningen om Tusschenwa-
ter om te vormen tot natuurge-
bied. In januari van dit jaar werd
een klepstuw opengezet die het
natuurgebied met de Hunze 
verbindt. Hierdoor stroomt er 
1,3 miljoen m³ Hunze-water het 
gebied in.

Water bergen, winnen 
en filteren
Tusschenwater heeft door de
maatregelen een aantal belang-
rijke functies gekregen voor de

B&W wandelen en fietsen door
Tusschenwater 

het de structuur van de bodem
en zorgt het voor een goede 
waterhuishouding. Gemengd
met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten. 

Hoe werkt het?
Inwoners kunnen op vertoon 
van hun milieupas gratis 1
kuub (ca. 1 aanhanger) compost
ophalen bij de milieustraat 
aan de Zuidlaarderweg 33 in 
Tynaarlo. Er is 200 ton ‘losse’ com-
post beschikbaar. De compost
wordt met een shovel in de aan-
hanger gestort (denk aan de 
verkeerveiligheid van de aan-
hanger). Zelf compost scheppen is
ook mogelijk. Neem dan een
schep en een stevige emmer of
zak mee om de compost in te 
vervoeren. De actie is eenmalig
en op = op!

Inwoners van de gemeente 
Tynaarlo kunnen zaterdag
30 maart tussen 8.00 en 12.00
uur gratis “losse” compost
ophalen bij de milieustraat. Daar-
mee willen de gemeente 
Tynaarlo en Attero inwoners 
bedanken voor scheiden van
groente-, fruit- en tuinafval. 
De actie is onderdeel van een 
landelijke compostactie.

Goed voor de tuin
Etensresten, uitgebloeide bloe-
men en koffiedik vormen de 
basis voor compost. Iedere volle
gft-bak van 240 liter levert onge-
veer 15 tot 20 kilo compost op.
Compost is perfect voor gebruik
in de tuin. Het voedt de bodem
en stimuleert de groei van bloe-
men en planten op een milieu-
vriendelijke wijze. Ook verbetert

Gratis compost  voor inwoners Tynaarlo 

Uko Vegter van Het Drents Landschap geeft uitleg over het gebied
Tusschenwater aan wethouders Lammers en De Graaf en burge-
meester Thijsen.


