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Uit de Raad

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.

De volledige besluitenlijst 
vindt u op: raad.tynaarlo.nl. 
Hier kunt u de vergadering 
ook terugkijken. Op de agen-
da stond onder meer:

Verkeersonderzoek Zuidlaren, 
variantenstudie Rondweg
De gemeenteraad besprak 
het voorstel van het college 
om de mogelijkheden van 
een rondweg vanaf De Voor-
kampen om het PBH-terrein 
in Zuidlaren verder te laten 
onderzoeken. Vier inspre-
kers gaven in de raadsverga-
dering hun visie op het voor-

stel. Bij zowel de insprekers 
als de raad was weinig en-
thousiasme voor een rond-
weg. Er werd echter nog 
geen besluit genomen over 
het voorstel, dat staat op de 
agenda van de volgende ver-
gadering. 

Regionale energie strategie 
1.0 RES-Regio Drenthe
In de Regionale Energiestra-
tegie 1.0 RES-Regio Dren-
the staat welke ruimte er in 
Drenthe is voor uitbreiding 
van grootschalig op te wek-
ken hernieuwbare elektrici-

teit uit zon en wind op land. 
De RES 1.0 is een verdere 
uitwerking van de eerder 
vastgesteld Regionale Ener-
giestrategie. In de Regionale 
Energiestrategie 1.0 RES-re-
gio Drenthe zijn ook de ei-
gen duurzaamheidsambities 
van de gemeente Tynaarlo 
opgenomen. Ook hierover 
vindt besluitvorming plaats 
in de volgende vergadering.

In verband met de tijd is de 
bespreking van een aantal 
onderwerpen doorgescho-
ven naar de raad van 8 juni.

Vooruitblik raadsvergadering 8 juni, 19.00 uur

Terugblik Raadsbijeenkomst 25 mei

Kijk live mee

De volledige agenda en bij-
behorende stukken kunt u 
vinden op: raad.tynaarlo.nl 
In deze vergadering staan 
veel onderwerpen op de 
agenda. De gemeenteraad 
start een uur eerder om 
19.00 uur en vergadert tot 
23.00 uur. De onderwerpen 
die dan nog niet behandeld 
zijn worden besproken in 
een extra raadsvergadering 
op 15 juni, vanaf 20.00 uur.  

Herinrichting Hoofdweg Eelde 
De plannen voor de herin-
richting van de Hoofdweg 
in Eelde kennen een lange 
voorgeschiedenis. Inwoners 
hebben vaak te kennen ge-
geven de Hoofdweg om 
verschillende redenen als 
onveilig te ervaren. Onlangs 
is er een online peiling uitge-
voerd. Mede op basis hiervan 
stelt het college van B&W de 
raad voor om de snelheid 
op de Hoofdweg terug te 
brengen naar 30 km/uur, de 
functie van de Hoofdweg als 
gebiedsontsluiting in stand 
te houden en hiervoor een 

passende weginrichting te 
laten ontwerpen. 

Ontwerp bestemmingsplan 
‘Eelde – Appartementen 
centrum’, locatie Koops/
Doedens
Dit punt stond eerder op de 
raadsagenda van 2 maart. 
Toen werd het onderwerp 
inhoudelijk niet behandeld 
omdat de raad eerst wilde 
dat het plan getoetst werd 
op de cultuur-historische ge-
volgen voor de omgeving. 
Dit is gebeurd en nu wordt 
de raad opnieuw gevraagd 
het bestemmingsplan vrij te 
geven voor inspraak. 

Variantenkeuze doorfiets-
route Vriezerbrug
Al langere tijd wordt er ge-
sproken over de Doorfiets-
route (voorheen: Fietssnel-
weg) tussen Groningen en 
Assen. Op het grondgebied 
van gemeente Tynaarlo is 
een deel al aangelegd, maar 
zijn er ook nog een aantal 
knelpunten, bijvoorbeeld de 
precieze route langs Vriezer-

brug. B&W stelt de raad voor 
om te kiezen voor de route 
over de oostelijke kade van 
het Noord-Willemskanaal 
met een fietstunnel onder 
de N386 door.

Stedenbouwkundig pro-
gramma van eisen woning-
bouwontwikkeling Zuidla-
ren (SPvE)
In 2019 is in de gemeente-
raad de ontwikkelrichting 
voor het centrum van Zuid-
laren vastgesteld waarin de 
plannen staan voor woning-
bouw op de achterzijde van 
het PBH-terrein. Inmiddels 
is het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen (SPvE) 
klaar. In het SPvE staat wel-
ke uitstraling de nieuwe 
woonwijk zou moeten krij-
gen, rekening houdend met 
historie, omgeving, natuur 
en bodem. Ook staat er in 
welke uitgangspunten er 
zijn voor de te bouwen wo-
ningen. Het SPvE vormt de 
basis voor de uiteindelijke 
ontwikkeling van de nieuwe 
woonwijk. 

De raad vergadert zonder 
publiek in de zaal. U kunt 
raadsvergaderingen en veel 

andere bijeenkomsten van de 
raad live meekijken via: raad.
tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets 

zeggen in de vergadering? 
Neem dan contact op met de 
griffie via: griffie@tynaarlo.nl.

NL-Alert testbericht op maandag 7 juni 
in Drenthe. Ontvang jij ‘m ook?

Geen NL-Alert ontvangen?
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je 
het NL-Alert niet ontvangt.
• Je mobiele telefoon stond uit of op vliegtuigstand
• Je had tijdelijk geen bereik
• Je mobiele telefoon was niet verbonden 

met een zendmast die het NL-Alert uitzond. 

Meer informatie
Meer lezen over NL-alert kijk op https://crisis.nl/nl-alert

College B&W steunt luchthaven 
Eelde in afwachting van besluit 
over rijksbijdrage
Burgemeester en wethouders 
stellen de gemeenteraad voor 
om Groningen Airport Eelde 
(GAE) financieel te steunen 
in afwachting van een besluit 
van het Rijk over een bijdrage 
in de financiering van beheer 
en onderhoud van de luchtha-
ven. 
Dat wil het college doen door 
samen met de andere aan-
deelhouders een deel van het 
geld dat ze in 2017 beschik-
baar hebben gesteld aan de 

luchthaven voor een periode 
van tien jaar, versneld uit te 
keren de komende twee jaar.
Voor de gemeente Tynaarlo, 
die 4% van de aandelen in 
haar bezit heeft en naar rato 
bijdraagt, gaat het om bedra-
gen van € 46.965 in 2021 en 
€ 120.000 in 2022 die eerder 
dan gepland aan de luchtha-
ven worden uitgekeerd.

Lees het volledige nieuwsbe-
richt op www.tynaarlo.nl.

NL-Alert is het alarmmiddel 
van de overheid dat je waar-
schuwt en informeert over 
noodsituaties bij jou in de 
buurt. Op maandag 7 juni ver-
zendt de overheid rond 12.00 
uur een NL-Alert testbericht 
in heel Nederland. Zo ervaar 
je hoe een NL-Alert klinkt en 
eruit ziet. Je ontvangt het NL-
Alert testbericht op je mobie-
le telefoon. Daarvoor moet 
je mobiel opgeladen zijn én 
aanstaan. Let wel op, mocht 
je oordopjes of een koptele-
foon gebruiken dan kan het 
NL-Alert luid binnenkomen. 

NL-Alert waarschuwt en in-
formeert je bij levens- en 
gezondheidsbedreigende si-
tuaties. Denk aan een grote 
brand op een industrieterrein, 
onverwacht noodweer of een 
giftige stofwolk na een explo-
sie. In een NL-Alert staat altijd 
wat er aan de hand is, wat je 
moet doen en waar je meer 
informatie en updates kunt 
vinden. 

Ontvang je een NL-Alert? Lees 
het bericht direct, kom in ac-
tie en help ook de mensen in 
je omgeving daarbij. 

http://raad.tynaarlo.nl
http://raad.tynaarlo.nl
http://raad.tynaarlo.nl
http://raad.tynaarlo.nl
mailto:griffie@tynaarlo.nl
https://crisis.nl/nl-alert
http://www.tynaarlo.nl
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Telefonisch spreekuur wethouders

Wilt u deelnemen aan het telefonisch spreekuur dan is het noodzakelijk dat u zich daar van 
tevoren voor aanmeldt. Dat kan door uiterlijk woensdag 9 juni een e-mail te sturen naar 
bestuur@tynaarlo.nl of door te bellen naar de gemeente via 0592–266 662.

Wethouder Pepijn Vemer is gebiedswethou-
der voor Vries en wethouder Hanneke Wier-
sema is gebiedswethouder voor Zuidlaren. 

De gebiedswethouder voor Zuidlaren houdt 
donderdag 10 juni tussen 15.00 uur en 
16.30 uur spreekuur voor inwoners.

De gebiedswethouder voor Vries houdt vrij-
dag 11 juni tussen 14.00 en 16.00 uur 

spreekuur voor inwoners.

Vanwege het coronavirus is het spreekuur 
momenteel telefonisch. 

Woont u in Vries of Zuidlaren en heeft u een 
vraag of verzoek voor uw gebiedswethouder? 
Dan kunt u op donderdag 10 juni (Zuidla-
ren) of vrijdag 11 juni (Vries) deelnemen 
aan het telefonisch spreekuur.

De gemeente kan helpen met 
vaste lasten.
Speciaal voor inwoners die 
door de Coronacrisis hun vaste 
lasten niet meer kunnen beta-
len is er een financiële regeling 
bij de gemeente. Deze regeling 
heet Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten, ook wel 
TONK genoemd. De gemeen-

te Tynaarlo heeft besloten de 
voorwaarden te verruimen. 
Heb je onlangs TONK aange-
vraagd en is deze afgewezen? 
Deze aanvraag wordt automa-
tisch opnieuw in behandeling 
genomen. Je hoeft hiervoor 
niks te doen. Nog geen aan-
vraag gedaan? Maar wel min-
der inkomen door Corona en 

daardoor moeite om rond te 
komen? Vraag voor 1 augustus 
TONK aan. Dit kan via de web-
site van Werkplein Drentsche 
Aa. Hier staan ook alle voor-
waarden. Twijfel je of je in aan-
merking komt? Doe een aan-
vraag en wij kijken met je mee!

Moeite met rondkomen als gevolg van
de Coronacrisis?

De ombudsvoorziening van 
Tynaarlo houdt maandag 14 
juni van 09.30 tot 10.30 uur 
spreekuur. In verband met 
de corona-maatregelen is er 
geen spreekuur in het ge-
meentehuis maar een telefo-
nisch spreekuur.

Een afspraak maken voor dit 
telefonisch spreekuur kan tot 
en met donderdag 10 juni 
12.00 uur, via een medewer-
ker van het team Juridische 
Zaken van de gemeente (tel. 
0592 – 266 662)

College B&W: zo snel mogelijk
nieuwe brandweerkazerne op luchthaven
Het college van B&W wil de 
bouw van een nieuwe brand-
weerkazerne op Groningen 
Airport Eelde niet langer 
uitstellen. De huidige brand-
weerkazerne op de luchtha-
ven is sterk verouderd. Deze 
moet worden vervangen om 
weer te voldoen aan de gel-
dende wet- en regelgeving. 

B&W sluiten zich daarom aan 
bij het plan van de overige aan-
deelhouders om de benodigde 
extra investering te betalen uit 
het bedrag dat voor uitbrei-
ding van de passagiersterminal 
bedoeld was. De plannen voor 
de terminal zijn met het terug-
lopen van het aantal vluchten 
voorlopig in de ijskast gezet. 

Voor de gemeente Tynaarlo 
gaat het om een bedrag van 
twintigduizend euro.

Het voorstel van B&W wordt 
binnenkort in de gemeente-
raad behandeld. 

Lees het volledige nieuwsbe-
richt op www.tynaarlo.nl.

mailto:bestuur@tynaarlo.nl
http://www.tynaarlo.nl

