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Vooruitlopend op de landelij-
ke veteranendag die zaterdag 
26 juni plaatsvond, kregen 
alle 175 veteranen in de ge-
meente Tynaarlo afgelopen 
vrijdag een Zuidlaarderbol 
thuisbezorgd. Een attentie 
van het gemeentebestuur, om 
te laten weten dat ze aan hen 
denken. Locoburgemeester 
René Kraaijenbrink bracht de 
bol langs bij Jacob Mulder uit 
Vries, met zijn 101 jaar de oud-
ste veteraan in de gemeente.

Het verhaal de heer Mulder
Jacob Mulder was 19 jaar 
toen de Tweede Wereldoor-
log uitbrak. Hij woonde in 
Eexterveenschekanaal en 
trad net in de voetsporen van 
zijn vader als machinist op 
een dorsmachine. “In 1939 
moest ik in dienst”, vertelt 

dhr. Mulder. “Ik zat bij het 
Tweede Regiment Wielrijders 
en was korporaal. We reden 
altijd ’s nachts, ik op een mo-
tor met zijspan.” Via verschil-
lende plaatsen, waaronder 
Apeldoorn en Eindhoven, be-
landden ze in de meidagen 
van 1940 in Alblasserdam. De 
Duitsers bombardeerden het 
dorp om de weerstand van de 
Nederlandse verdedigers te 
breken. “Uiteindelijk moesten 
we ons overgeven en onze 
motoren en leren pakken in-
leveren.” In Alblasserdam zijn 
ze nog een tijd vastgehouden. 
Eenmaal vrijgelaten keren 
ze fietsend en lopend weer 
naar huis. Omdat dhr. Mulder 
werkzaam was in de voedsel-
industrie hoefde hij in de oor-
log niet naar Duitsland. Voor 
zijn inspanningen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog heeft 
hij de onderscheiding mobili-
satie oorlogskruis ontvangen. 

Verhalen delen
Locoburgemeester Kraaijen-
brink vindt het belangrijk dat 
veteranen hun verhaal ver-
tellen: “Daarom organiseren 
we normaal gesproken een 
bijeenkomst voor de vetera-
nen uit de gemeente. Zo’n 
bijeenkomst draait om elkaar 
ontmoeten en verhalen de-
len. Dat kan dit jaar helaas 
nog niet doorgaan vanwege 
het coronavirus. We hopen 
dat het volgend jaar wel weer 
kan.”

De attentie is bezorgd bij alle 
bij het Veteraneninstituut be-
kende veteranen uit de ge-
meente.

Veteranen gemeente Tynaarlo 
in het zonnetje gezet 

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 22 juni
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
Het college van B&W stelde voor om het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage te leggen om het realiseren van 34 
appartementen, verdeeld over drie bouwlagen, mogelijk te 
maken. De meerderheid van de raad diende echter een motie 
in om het voorstel terug te geven aan het college van B&W 
met de opdracht om het plan aan te passen en daarna naar 
de raad terug te komen met een plan waar inwoners achter 
staan en dat qua cultuurhistorie en volume beter past op die 
plek in het centrum van Eelde.

Variantenkeuze doorfietsroute Vriezerbrug
In het tracé van de ‘doorfietsroute’ tussen Assen en Gronin-
gen zijn verschillende varianten onderzocht voor het deel 
rond Vriezerbrug in Tynaarlo. De raad heeft gekozen voor de 
variant over de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal 
met een ongelijkvloerse oversteek met de N386 door de aan-
leg van een fietstunnel. De ‘doorfietsroute’ is een initiatief 
van de provincie Drenthe en de provincie gaat nu verder met 
de voorbereidingen van de aanleg van deze directe, hoog-
waardige fietsroute.   

Vanwege de tijd werden verschillende agendapunten door-
geschoven naar de raadsvergadering van 6 juli. Onder ande-
re het investeringsverzoek van Groningen Airport Eelde, de 
bespreking van het voorstel ‘Richting geven aan het Sociaal 
Domein’, de geactualiseerde starterslening en de speelauto-
matenverordening. 

Vooruitblik raadsvergadering 
6 juli, 13.00 uur
In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces bespreekt 
de gemeenteraad de doorgeschoven agendapunten uit de 
vergadering van 22 juni en de voorjaarsbrief 2021 en de per-
spectievennota 2022. De voorjaarsbrief en perspectievenno-
ta maken onderdeel uit van de financiële planning en con-
trol-cyclus. 

Voorjaarsbrief 2021
In het najaar van 2020 werd de begroting vastgesteld voor 
2021. De voorjaarsbrief is het eerste moment waarin de be-
groting 2021 wordt bijgesteld. In dit document zijn diverse 
voorstellen opgenomen om de begroting 2021 bij te stellen. 
Naast financiële bijstellingen wordt ook inzicht gegeven in 
de eventuele afwijkingen van doelen zoals opgenomen in de 
begroting 2021.

Perspectievennota 2021
De perspectievennota is de eerste stap naar de komende be-
groting. In de perspectievennota worden de kaders vastge-
steld voor de begroting 2022, zowel inhoudelijk als financieel. 
Er wordt ook een doorkijkje gegeven naar de jaren daarna. 

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.

Oetra Gopal is gebiedswethouder Eelde, Pepijn Vemer is gebiedswethouder Vries en Hanne-
ke Wiersema is gebiedswethouder Zuidlaren. De gebiedswethouders houden een telefonisch 
spreekuur, waarbij u bijvoorbeeld vragen kunt stellen of een verzoek kunt voorleggen.

• wethouder Gopal, Eelde donderdag 8 juli 15.00-16.30 uur
• Wethouder Vemer, Vries vrijdag 9 juli 14.00-16.00 uur
• wethouder Wiersema, Zuidlaren maandag 12 juli 13.30-15.00 uur

Het is noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan door uiterlijk woensdag 7 juli een 
e-mail te sturen naar bestuur@tynaarlo.nl of door te bellen naar de gemeente via 0592 – 266 662.

In 2019 is het betonnen (brom)
fietspad Kanaalweg-Oost 
(Taarlo) aangelegd en in 2020 
is de Sluisweg (Tynaarlo) in-
gericht als fietsstraat. Beide 
tracés zijn onderdeel van de 
doorfietsroute ‘De Groene As’ 
tussen Groningen en Assen.

De gebruikers van de Groene 
As zijn divers. Je komt er wan-
delaars, fietsers en scooters 

tegen, maar ook auto’s en 
landbouwvoertuigen. De pro-
vincies Groningen en Drenthe 
en de gemeente Tynaarlo vin-
den het belangrijk dat ieder-
een op een prettige en veilige 
manier gebruik kan maken 
van de doorfietsroute en zijn 
daarom benieuwd naar uw 
ervaringen en eventueel on-
dervonden hinder van het 
‘gedeeld gebruik’. 

Door het invullen van één 
of beide enquêtes maakt u 
kans op het winnen van een 
cadeaubon ter waarde van  
€ 50,- !

Wilt u meedoen? 
Vul dan voor donderdag 15 
juli één of beide enquêtes  
in op www.mijnfietspad.nl

Telefonisch spreekuur wethouders

Enquêtes De Groene As

Vergadering Algemeen 
Bestuur RUD Drenthe
Maandag 5 juli 2021 is er een openbare, digitale, 
vergadering van het algemeen bestuur. 
De agenda en overige stukken staan op www.ruddrenthe.nl
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Plaquette Johannes Hovenkampbrug officieel 
onthuld 

Inloopavonden over herinrichting Hoofdweg 
Eelde-Paterswolde

Precies 78 jaar na de liqui-
datie van Johannes Hoven-
kamp heeft mevrouw Zeile-
maker-Hovenkamp, nicht van 
Johannes Hovenkamp, de pla-
quette ter nagedachtenis aan 
de verzetsstrijder op donder-
dag 24 juni officieel onthuld. 
De plaquette is aangebracht 
op de brug over de Drentsche 
Aa tussen Zeegse en Schip-
borg.

Johannes Hovenkamp (1913) 
was lid van Knokploeg 1 van 
de verzetsgroep (dr. J.) Rotte 
uit Groningen. De groep hield 
zich bezig met het verspreiden 
van pamfletten, hulp aan on-
derduikers en contraspionage. 
Hovenkamp was betrokken bij 
de liquidatie van SD-dubbela-

gent Izak Anthonie Daane in 
de Strubben-Kniphorstbos bij 
Schipborg op 6 augustus 1942.  

Dezelfde dag werd Hoven-
kamp opgepakt. Op 24 juni 
1943 werd hij gefusilleerd. 

De gemeente houdt naar 
verwachting eind september 
inloopavonden waarop in-
woners en ondernemers op 
het schetsontwerp voor de 
Hoofdweg in Eelde-Paters-
wolde kunnen reageren, één 
avond voor bewoners en één 
voor ondernemers. 

In gesprek
Het doel van de inloopavon-
den is om met elkaar in ge-
sprek te gaan. Hierbij zijn 
zowel medewerkers van de 
gemeente, als het verkeers-
kundig bureau aanwezig. Het 
ontwerp wordt in de zomer-
periode door een verkeers-
kundig bureau gemaakt, in 
samenspraak met de gemeen-
te. Het bureau neemt daarbij 
de eerdere suggesties en aan-
bevelingen van belangheb-
benden mee. 

Nieuw type weginrichting
De gemeenteraad heeft voor 
de Hoofdweg gekozen voor 
een nieuw type weginrichting 
waarnaar landelijk onderzoek 
is gedaan: de GOW30. Dat is 
een zogeheten ‘gebiedsont-
sluitingsweg’, die een dorp of 
wijk ontsluit, waar maximaal 
30 km per uur mag worden 
gereden, in plaats van de 50 
km per uur die op gebiedsont-
sluitingswegen gebruikelijk is. 

Dit nieuwe type weginrichting 
is in het leven geroepen voor 
wegen zoals de Hoofdweg, 

met een doorstroomfunctie 
maar waaraan ook woningen 
en winkels liggen en waar 
fiets- en autoverkeer samen 
gebruik maken van de weg. 

De inrichting moet ervoor zor-
gen dat de maximumsnelheid 
van 30 km per uur geloof-
waardig voelt. Maar tegelij-
kertijd moet de doorstroming 
goed verlopen, ook voor het 
openbaar vervoer en de hulp-
diensten. Zo’n weg heeft klin-
kers of is een asfaltweg met 
klinkerprint, en brede fiets-
stroken.

Planning
Na de inloopavonden in sep-

tember gaat het verkeerskun-
dig bureau terug naar de te-
kentafel, om vervolgens met 
een voorlopig ontwerp te 
komen. Ook hierop kunnen 
bewoners, belanghebbenden 
en ondernemers reageren. 
Het streven is om hiervoor 
eind oktober inloopavonden 
te houden.

Op basis van de reacties past 
het bureau indien nodig het 
voorlopig ontwerp aan. Dat 
ontwerp gaat vervolgens naar 
het college van burgemeester 
en wethouders. Als het colle-
ge akkoord is, begint de aan-
besteding, naar verwachting 
eind dit jaar.

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 ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 12 juli van 
09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de corona-maat-
regelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis maar een 
telefonisch spreekuur.
Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 8 juli, 12.00 uur, via een medewerker van het 
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)

Vacature
Bij de gemeente Tynaarlo is een vacature  

voor een BODE (32 uur per week).
Meer informatie en solliciteren  

kijk op www.vooruitindrenthe.nl
Solliciteren kan tot uiterlijk 11 juli.


