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Door de versoepeling van de 
coronamaatregelen zijn de 
steunpunten aardbevings-
schade van het Instituut Mijn-
bouwschade Groningen (IMG) 
sinds 7 juni weer open. Ook in 
Drenthe, in multifunctioneel 
centrum De Badde in Anner-
veenschekanaal is zo’n steun-
punt. 

De steunpunten zijn een aan-
tal dagdelen per week open 
voor inwoners met algeme-
ne vragen over mijnbouw-
schade en schaderegelingen. 
Ook kunnen de zogenoemde 
zaakbegeleiders van het IMG 
helpen met het doen van een 

aanvraag voor fysieke schade 
of waardedaling. Later dit jaar 
is het doen van een aanvraag 
voor immateriële schade ook 
mogelijk.

Voorlopig is een bezoek aan 
het steunpunt alleen moge-

lijk na het maken van een 
afspraak. Zo kan het IMG 
zich aan de anderhalve-me-
ter-maatregel houden. Een  
afspraak maken kan tele-
fonisch via 0800-44 44 111. 
Kijk voor meer informatie op 
www.schadedoormijnbouw.nl

Drents steunpunt aardbevingsschade IMG weer open

Wethouder Hanneke Wier-
sema gaf donderdag 3 juni 
het startsein voor het pro-
ject ‘Doortrappen’ bij het  
gemeentehuis in Vries. Op 
Wereld Fietsdag fietsten ruim 
20 mensen mee in de start van 
dit project rondom verkeers- 
en fietsveiligheid in de provin-
cie Drenthe.

Al jaren stijgt het aantal fiets-
ongevallen onder ouderen. 
Veel ouderen zijn zich niet  
bewust van de gevaren van 
het fietsen. Ze onderschatten 
het feit dat ze minder vitaal 
worden en gevaren niet zo 
goed meer zien. 
Ook is er een groep ouderen 
die fietsangst ontwikkelt en 
daardoor niet meer op de 
fiets stapt. 
Met ‘Doortrappen’ worden 
beide groepen ouderen aan-
gesproken, zodat ze veilig en 
met plezier weer op de fiets 

stappen en daardoor langer 
vitaal en actief blijven. 

De gemeente Tynaarlo nam 
donderdag als eerste gemeen-
te in Drenthe het voortouw in 
dit project. Na een warming 
up om FietsFit te blijven, ver-
zorgd door de buurtsportcoa-
ches van de gemeente Tynaar-
lo, stapte de wethouder zelf 
ook op de fiets. Dat deed ze 
op een duo-fiets samen met 
bewoner Nico van het Kor-
noeljehof. 

De andere deelnemers volg-
den in groepjes van 4 op  
gepaste afstand in verband 
met corona. Deelnemers kon-
den kiezen uit 2 fietsroutes 
van ruim 30 km of 1 gecom-
bineerde route van 60 km. 
Plezier en gezelligheid ston-
den voorop, maar er was ook 
aandacht voor gezondheid. 
Zo was de Fietsersbond aan-

wezig om een fietsclub op te 
richten en werden er goodie-
bags met fruit, een bidon en 
informatiemateriaal over het 
project ‘Doortrappen’ en een 
Fit Wijzer uitgedeeld.
‘Doortrappen’ is een samen-
werking tussen het ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport, provincies, gemeen-
ten en partners als de Fietsers-
bond en Veilig Verkeer Neder-
land. Doel is om met z’n allen 
zo lang mogelijk veilig blijven 
fietsen.

Had u mee willen fietsen?
Het gehele jaar door organi-
seert ‘Doortrappen’ fietsacti-
viteiten voor senioren (60+). 
Meer informatie over de 
activiteiten is te vinden op:  
www.doortrappendrenthe.nl 
Hier vindt u ook praktische 
tips die helpen bij het veilig 
en met plezier blijven fietsen 
tot uw 100e. 

Feestelijke start project 
‘Doortrappen’ 

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

Uit de Raad
Naast de raadsvergaderingen zijn er regelmatig andere bij-
eenkomsten waarin de raad wordt bijgepraat of in gesprek 
gaat over een bepaald onderwerp. De openbare bijeenkom-
sten zijn live te volgen of achteraf terug te kijken via de 
raadswebsite, onder ‘kalender’. Het volledige overzicht van 
de activiteiten voor de raad staat op raad.tynaarlo.nl 

Vooruitblik: Raadsvergadering  
15 juni, 20.00 uur
Op de agenda van de raadsvergadering van 8 juni staan veel 
onderwerpen. De verwachting is dat niet alle onderwerpen 
behandeld kunnen worden. Daarom is er een uitloopverga-
dering op 15 juni. Kijk op de raadswebsite voor de actuele 
agenda. 

Andere bijeenkomsten van de raad
Raadsbijeenkomst ontwerpbegrotingen Gemeenschappelij-
ke Regelingen, 15 juni, 19.00 uur
De gemeente werkt op verschillende gebieden samen met 
andere gemeenten in zogenaamde gemeenschappelijke re-
gelingen. Te denken valt aan de GGD, de Veiligheidsregio 
Drenthe en Werkplein Drentsche Aa. Jaarlijks stellen de ge-
meenschappelijke regelingen een begroting op die aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt 
voorgelegd. In deze raadsbijeenkomst bespreken de raads-
leden de begrotingen. In de raadsvergadering van 22 juni 
wordt een besluit genomen over hoe de raad gaat reageren 
op de begrotingen. 

Raadsbijeenkomst Openbare Orde en Veiligheid op 
16 juni om 19.30 uur 
Ter voorbereiding op het nieuwe beleidskader Openbare 
Orde en Veiligheid worden er meerdere  bijeenkomsten ge-
organiseerd waarin de raad input kan leveren voor dit be-
leidskader. Deze bijeenkomst is de tweede van in totaal drie 
bijeenkomsten. Het eerste gesprek was op 2 februari en de 
derde bijeenkomst volgt in het najaar. 

Raadsbijeenkomst Presentatie Cultuurhistorisch onderzoek 
Zuidlaren op 16 juni om 21:00 uur 
Bureau Steenhuis Meurs geeft een presentatie over het 
uitgevoerde onderzoek ‘Cultuurhistorische waardestelling 
beschermd dorpsgezicht Zuidlaren’. De uitkomsten van het 
onderzoek vindt u bij de vergaderstukken van deze bijeen-
komst.  

Kijk live mee
De raad vergadert deels digitaal en deels fysiek zonder pu-
bliek in de zaal. U kunt de bijeenkomsten van de raad live 
meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. 

Doe mee aan een EnergyParty!
Wilt u meer weten over energie besparen? En hoe dat in uw 
specifieke geval kan? Doe dan mee met een online EnergyParty. 

De gemeente Tynaarlo en Stichting Buurkracht organiseren 
samen een aantal gratis EnergyParty’s voor inwoners van de 
gemeente. Het is een slimme, snelle en gezellige manier om de 
energierekening te verlagen.

Er staan nu twee party’s gepland:
• Donderdag 10 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur
• Woensdag 16 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur

Op www.buurkracht.nl/tynaarlo vindt u meer informatie en 
kunt u zich aanmelden.

Wilt u zelf in uw buurt iets organiseren? Dat kan ook. Neem 
dan contact op met de gemeente via: duurzaam@tynaarlo.nl
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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.

Afgelopen vrijdag hebben bewoners van het appartementencomplex Ackerzathe in Zuidla-
ren meegedaan aan de tweede editie van de Nationale Balkon Beweegdag van het Nationaal  
Ouderenfonds. Ze werden verrast met een beweegles door de Buurtsportcoaches van de  
gemeente Tynaarlo. Tijdens de lockdown hebben de buurtsportcoaches veel balkon-beweeg-
lessen gegeven in de gemeente. Buurtsportcoach Nynke: “We weten ondertussen welke  
oefeningen het goed doen en vooral ook welke muziek in de smaak valt.” De bewoners  
kwamen nieuwsgierig naar buiten en deden enthousiast mee op nummers als ‘Dans je de hele 
nacht met mij’. 
Sport- en beweegprofessionals en vrijwilligers in heel Nederland organiseerden vrijdag bij 250 
woon- en zorglocaties beweeglessen om vanaf het balkon aan mee te doen.

Maandag 14 juni van 20.00 tot 22.00 uur is er een openbare online-vergadering van het Overle-
gorgaan Drentsche Aa. Kijk op www.drentscheaa.nl hoe u de vergadering kunt volgen.

Op de agenda onder andere:
• Concept Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 - 2030)
• Jaarverslag 2020 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
• Jaarverslag 2020 Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het 
Nationaal Park Drentsche Aa betreffen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website.

Ook in oranjetijd komt SUEZ langs om de afvalcontainers te 
legen. Ze rijden dan onder de oranje vlaggetjes door.  
De vuilniswagens zijn bijna 4 meter hoog en bij het legen van 
de container wordt dit nog hoger. Wilt u bij het versieren van 
de straat rekening houden met een hoogte van 4,5 meter?

Na de gespeelde wedstrijden kunt u de vlaggetjes bewaren 
voor een volgende keer. Zijn ze versleten? Gooi de (plastic)vlag-
getjes dan bij het restafval.

Hangen de oranje  
vlaggenlijnen hoog genoeg? 

Burgemeester Marcel Thij-
sen heeft vandaag groen 
licht gegeven voor de voor-
bereiding van de 820e Zuid-
laardermarkt op dinsdag 19 
oktober. “Het gaat nu de 
goede kant op en ons land 
kan steeds verder van het 
slot. Wat is er dan mooier 
dan een Zuidlaardermarkt 
dit najaar? Daar kijk ik net 
als vele Zuidlaarders en men-
sen in de wijde omtrek heel 
erg naar uit. Wij willen hem 
graag organiseren.”, zegt 
Thijsen. 
Tegelijkertijd is er nog geen 
duidelijkheid over hoe de 
Rijksoverheid precies wil om-
gaan met grote evenemen-

ten dit najaar. Toch moet de 
gemeente nu starten met 
de voorbereidingen, anders 
komt ze in tijdnood. Gezien 
de onzekerheid wordt het 
evenement daarom ach-
ter de schermen opgeknipt  
in vier onderdelen: de  
paardenmarkt, warenmarkt,  
kermis en de festiviteiten 
rondom de marktdag. “Hier-
door kunnen we naar be-
wind van zaken handelen als 
de maatregelen het niet toe-
laten of als het virus onver-
hoopt weer oplaait”, vertelt 
Thijsen. “Denk bijvoorbeeld 
aan onderdelen in aange-
paste vorm, of het schrappen 
van onderdelen.”

Gemeente Tynaarlo start  
voorbereidingen Zuidlaardermarkt


