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Vluchtelingenwerk Nederland 
(VWN) zoekt voor het nieuw 
te openen AZC in de Blader-
groenschool in Paterswolde 
vrijwilligers die de bewoners 
van het AZC sociaal-juridische 
begeleiding gaan geven.

De vrijwilligers informeren 
asielzoekers over hun juridi-
sche procedures, geven uit-
leg over brieven, zijn tussen-
persoon naar de advocatuur,  
geven (groeps)voorlichting 
over de diverse procedures en 

ondersteunen statushouders 
bij het aanvragen van gezins-
hereniging.
De nieuwe collega’s hebben 
een HBO werk-/denkniveau 
nodig, maar hoeven geen  
juridisch achtergrond te heb-
ben, wel moeten ze uiteraard 
belangstelling voor juridische 
procedures hebben. Vluchte-
lingenwerk biedt hun hier-
voor cursussen en workshops 
aan. Een redelijke beheersing 
van het Engels (of een andere 
taal) is nuttig.

Het is de bedoeling dat de 
vrijwilligers minimaal twee 
dagdelen per week aan de 
slag gaan. 

Vluchtelingenwerk biedt 
boeiend en afwisselend werk 
met enthousiaste collega’s. 

Meer informatie kan Erna 
Muller geven, Teamleider 
VWN in AZC Paterswolde. 
Mail: emuller@vluchtelingen-
werk.nl. Tel: 050-5757290.

Vluchtelingenwerk zoekt  
vrijwilligers voor azc Paterswolde

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. Openbare bijeenkom-
sten zijn live te volgen en later terug te kijken via de raads-
website raad.tynaarlo.nl, onder ‘agenda’. Op de raadsweb-
site vindt u tevens het volledige overzicht van de activiteiten 
van de raad. 

Terugblik uitloopraadsvergadering 15 juni
In de raadsvergadering van 8 juni was er te weinig tijd om 
alle agendapunten te bespreken. Om 23.30 uur werd de  
vergadering geschorst om op 15 juni om 20.00 uur hervat te 
worden. De volledige besluitenlijst vindt u op raad.tynaarlo.
nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:

Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen 
centrum’, locatie Koops/Doedens
Dit agendapunt is voor een deel behandeld in de raadsver-
gadering van 8 juni. Op 15 juni startte de bespreking met 
de bijdrage van het college. Na deze reactie van het colle-
ge op de bijdrages van de fracties besloot de meerderheid 
van de fracties een motie in te dienen met de strekking 
om het bestemmingsplan nog niet ter inzage te leggen en 
het college op te dragen om nog een keer naar het plan te  
kijken en naar de raad terug te komen met een plan waar de  
inwoners achter staan en qua cultuurhistorie en volume past 
op de plek in het centrum van Eelde. In de raad van 22 juni 
zal er een besluit worden genomen over de motie en het 
voorstel. 

Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) 
Zuidlaren (PBH)
In het SPvE staat wat de uitgangspunten zijn van de plan-
nen voor herinrichting van het Prins Bernhardhoeve (PBH) 
terrein in Zuidlaren. Een inspreker uitte zijn zorgen rondom 
de situatie van de op het terrein gelegen manage. Hierop 
besloot de raad dat eerst duidelijkheid nodig is over de ma-
nage voordat men verder met elkaar in debat gaat over het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Het college zal 
de raad schriftelijk informeren waarna het agendapunt in 
een volgende vergadering terugkomt. 

Vooruitblik: 
Gesprek met Stichting Eelder Woningbouw en 
Woonborg op 29 juni om 19.30 uur
De woningcorporaties praten de raadsleden bij over de 
toekomstplannen van beide corporaties. 

Raadsbijeenkomst woonvisie op 29 juni om 21.00 uur.  
Aansluitend aan het gesprek met de woningcorporaties gaat 
de raad met het college van B&W in gesprek over de woon-
visie. De huidige woonvisie van de gemeente is verouderd 
en er zal een actualisatie komen. In de bijeenkomst kunnen 
raadsleden aandachtspunten meegeven aan het college van 
B&W. Het college gaat vervolgens verder met het maken van 
een geactualiseerde woonvisie. Die woonvisie komt later in 
het jaar voor besluitvorming op de agenda van de raad.  

Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. 
U kunt de bijeenkomsten van de raad live meekijken via 
raad.tynaarlo.nl.

Veel mensen hebben dank-
zij de coronacrisis afgelopen 
maanden hun omgeving wan-
delend en fietsend steeds be-
ter leren kennen. Sommigen 
zelfs zo goed, dat ze voor hun 
gevoel nu wel alles gezien 
hebben. Dat kan reden zijn 
om het verder weg te gaan 
zoeken. Of juist voortaan 
maar thuis te blijven.

Maar er is een derde oplos-
sing: de routes in de omge-

ving verkennen die je nog niet 
hebt ontdekt. De wandel- en 
fietsroutes op www.drenthe.
nl/fietsen-wandelen kunnen 
daarbij helpen. Prachtige rou-
tes door onze natuur, varië-
rend van 18 tot 67 kilometer, 
met aangename verrassingen.

Ook voor wie iets anders wil 
dan wandelen of fietsen, zijn 
er volop sportmogelijkheden. 
Veel daarvan kun je zelf or-
ganiseren, al of niet samen 

met anderen. Maar er is in de 
gemeente Tynaarlo ook een 
breed georganiseerd sport-
aanbod, veelal van sportver-
enigingen. 
Dat is te vinden op https://
www.tynaarlo.nl/sport/sport-
aanbod. Daar staat ook de 
seniorenfitwijzer met sport-
mogelijkheden speciaal voor 
ouderen. 
Die wijzer is ook aan de balie 
van het gemeentehuis af te 
halen.

Op naar een gezonde en fitte zomer

Fit-test in Zuidlaren?
De 70plussers in Zuidlaren, De Groeve, Midlaren en Zuidlaarderveen zouden volgens de plan-
ning in februari aan een fit-test kunnen meedoen, in het kader van het project ‘Gezond en Fit 
ouder worden’. Dat is door corona helaas niet door gegaan.

De ouderen daar krijgen nu in het najaar een uitnodiging voor een gesprek met één van de 
buurtsportcoaches of buurtwerkers. Die kunnen tips geven om gezond en fit ouder te worden 
en mentaal sterk te blijven.

Klaas de Jong van Perdon Fysiotherapie geeft senioren en sportbegeleiders 6 juli om 10:30 uit-
leg over de apparaten van de beweegtuin bij de Mozaïek aan de Ludinge in Zuidlaren, voor een 
optimaal gebruik ervan. Aanmelden kan via k.dejong@perdonfysiotherapie.nl of 050 4092779. 
 
Net als in Zuidlaren is ook in De Groeve is een mooie beweegtuin om aan kracht en conditie te 
werken.

Voor jeu de boulen hoef je niet oud te zijn, maar je kunt er wel tot op hoge leeftijd mee door-
gaan. Daarom kan het wekelijkse jeu de boules bij sporthal De Zwet in Zuidlaren een idee zijn. 
Henk Hamminga kan er méér over vertellen (050 -409 31 67 of hjhamminga@hetnet.nl).
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Gemeente verwijdert grafstenen 
De gemeente start eind juni 
met het verwijderen van gra-
ven waarvan de rechthebben-
den afstand hebben gedaan. 
De werkzaamheden starten 
op de begraafplaats De Eswal 
in Vries en gaan daarna ver-
der op de begraafplaatsen in 
Zuidlaren en Eelde.

Niet over één nacht ijs
Nabestaanden en rechtheb-
benden hebben de mogelijk-
heid gehad om zich te mel-
den en de grafrechten al dan 
niet te verlengen.  Daar waar 
grafrechten verlengd moes-
ten worden, hebben de recht-

hebbenden een brief met een 
aanbod tot verlenging gekre-
gen. 

Graven worden pas  
geruimd op het moment  
van hergebruik
De gemeente verwijdert de 
grafstenen, maar ruimt de 
graven nog niet meteen. 
Dat gebeurt pas wanneer er 
iemand op die plek begraven 
wil worden. Wanneer een 
graf eenmaal geruimd wordt, 
worden de stoffelijke resten 
herbegraven in een verzamel-
graf.

Te verwijderen grafstenen 
hebben een bordje
Grafstenen die worden ver-
wijderd zijn te herkennen aan 
een bordje bij het graf. Tevens 
hangt de lijst met graven waar 
het om gaat op het publicatie-
bord bij de hoofdingang van 
de begraafplaats.

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer 
informatie, neem dan contact 
op met de gemeente Tynaarlo. 
Dit kan telefonisch op werk-
dagen van 8.30 – 12.00 uur via 
0592- 26 66 62. Of stuur een 
e-mail naar info@tynaarlo.nl

Werkzaamheden fietspad 
Schelfhorst-Madijk
Vanaf maandag 5 juli tot maandag 26 juli 2021 gaat de  
Gasunie aan de slag met kabels en leidingen langs het  
fietspad Schelfhorst-Madijk te Paterswolde.
Het fietspad is deze gehele periode afgesloten voor fietsers 
en voetgangers, ook na werktijd. 

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.

Woensdag 7 juli 2021 om 
14.00 uur houdt het Alge-
meen Bestuur van Werkplein 
Drentsche Aa een openbare 
vergadering. 
Als gevolg van de Corona-cri-
sis wordt de vergadering op 
afstand georganiseerd. Er 
vindt geen fysieke bijeen-
komst plaats. Indien u de ver-
gadering actief wilt volgen, 

kunt u zich hiervoor aanmel-
den bij het secretariaat van 
Werkplein Drentsche Aa.
Aanmelden kan tot uiterlijk 
maandag 5 juli door een mail 
te sturen naar secretariaat@
wpda.nl

Aan de agenda staan:
• Jaarrekening WPDA 2020
• Begroting WPDA 2022

De concept-jaarrekening 2020 
en concept-begroting 2022 
zijn vanaf heden beschikbaar 
op de website van Werkplein 
Drentsche Aa, https://www.
wpda.nl/over-ons/resulta-
ten-en-begroting

In de aanloop naar de zomervakantie is 
het altijd extra druk met het aanvragen 
van reisdocumenten. 

Maak daarom ruim op tijd, minstens twee 
weken van tevoren, een afspraak om een 
reisdocument aan te vragen.

In verband met de huidige coronamaatre-
gelen kan alleen telefonisch een afspraak 
worden gemaakt via: 0592 – 26 66 62.

Openbare vergadering Algemeen Bestuur 
Werkplein Drentsche Aa 

Paspoort of identiteitskaart aanvragen?

Eind augustus komt een nieu-
we gemeentegids uit. Organi-
saties, clubs en verenigingen 
uit de gemeente Tynaarlo die 
nog niet zijn opgenomen in 
het adressengedeelte van de 
huidige gemeentegids kunnen 
zich tot 1 juli aanmelden om 
opgenomen te worden in de 
nieuwe gids.

De gemeentegids wordt uitge-
geven door Akse Media uit Den 
Helder. Aanmelden voor opna-
me in het adressengedeelte 
kan op de volgende manieren:

• per e-mail: redactie@akseme-
dia.nl (o.v.v. Gemeentegids 
Tynaarlo)

• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. 
Gemeentegids Tynaarlo) 
Postbus 6033, 1780 KA Den 
Helder. 

Let op: Akse media heeft begin 
dit jaar contact opgenomen met 
organisaties, clubs en verenigin-
gen waarvan de gegevens zijn 
opgenomen in de huidige gids 
om na te gaan of deze nog klop-
pen. Toch nog een wijziging? 
Dan kunt u dat doorgeven via 
bovenstaande contactgegevens.

Adressen nieuwe gemeentegids


