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Neie Naober is op zoek naar 
vrijwilligers die actief zijn in 
de gemeente Tynaarlo. Of 
mensen die graag als vrijwilli-
ger aan de slag willen. Men-
sen die iets voor hun buurt, 
wijk of dorp willen beteke-
nen. Liesbeth de Vries, coör-
dinator van het Vrijwilligers 
Informatie Punt Tynaarlo 
(VIP!): “Wij zijn op zoek naar 
mensen die bijvoorbeeld met 
iemand willen wandelen, die 
een kopje koffie gaan drinken 
bij iemand die graag meer so-
ciale contacten wil hebben. 
Iemand die mee gaat naar 
het ziekenhuis of die juist een 
mantelzorger helpt zodat hij 
of zij ook even de deur uit 
kan.”

Aan de slag als vrijwilliger
Iedereen die geïnteresseerd is 

om aan de slag te gaan als vrij-
williger kan contact opnemen 
met Neie Naober. Liesbeth: 
“Wij gaan graag in gesprek 
over welk soort vrijwilligers-
werk goed bij iemand past. 
Maar we beantwoorden ook 
vragen over de vrijwilligers-
vergoeding of over de moge-
lijkheden om vrijwilligerswerk 
te doen als je een uitkering 
krijgt. We luisteren naar er-
varingen, geven advies en in-
formatie.” Neie Naober is er 
niet alleen voor de vrijwilliger. 
Ook organisaties die vrijwil-
ligers nodig hebben kunnen 
zich melden. Liesbeth: “Ook 
organisaties kunnen we hel-
pen bij de werving en begelei-
ding van vrijwilligers.” 

Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Neie 

Naober via (0592) 749 332 of 
mailen naar info@neienaober.
nl.

Wie is Neie Naober?
Sinds 1 mei 2021 biedt Neie 
Naober activiteiten op ge-
bied van welzijn in de ge-
meente Tynaarlo. Zij zetten 
zich actief in om de eigen 
kracht en talenten van de 
inwoners in de gemeente 
Tynaarlo te versterken. Ze 
brengen mensen in dorpen 
en buurten samen, advise-
ren en begeleiden. Meer 
informatie is te vinden op  
https://www.neienaober.nl/.

Neie Naober zoekt vrijwilligers 
in de gemeente Tynaarlo

Koffieochtenden Zuidlaren 
weer van start 
Gezellig samen een kopje koffie drinken?

Dat kan:
Op woensdag in de even weken van 10.00- 11.30 uur
(14 juli – 28 juli – 11 augustus – 25 augustus – enz.)
in: MFC De Ludinge, De Ludinge 4 in Zuidlaren

De koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Meer info :
www.neienaober.nl of e-mail info@neienaober.nl, tel: (0592) 
749 332 Of bel met Lotte Thijs, buurtwerker Neie Naober, 
Zuidlaren: 06 - 5886 5213.

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmakingen en 
kennisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, be-
stemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.

Via https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen 
blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisge-
vingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze 
website opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen 
met de bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich 
aan voor deze e-mailservice via bovenstaande link.

De gemeenten Aa en Hunze, 
Borger-Odoorn en Tynaarlo 
en acht bedrijven uit de drie 
hiervoor genoemde gemeen-
ten hebben de afgelopen tijd 
meegedaan aan het Koplo-
perproject duurzaam onder-
nemen. Dit Koploperproject 
werd afgelopen donderdag 
1 juli afgesloten met het uit-
reiken van de Koploperprijs 
aan Quercus Boomexperts uit 
Eelde.

Meer lezen over het Koplo-
perproject kijk op: https://
www.dzyzzion.nl/nieuws.

Rob Gulmans (r) ontvangt de 
Koploperprijs uit handen van 
Serge de Mul (l)

Quercus uit Eelde wint Koploperprijs 
Tynaarlo, Borger-Odoorn en Aa en Hunze
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Regeling Frisse Start
Frisse Start, impuls voor het actieve leven na de coronamaatregelen

We komen steeds dichterbij 
de situatie die we voordat 
corona zijn intrede deed nor-
maal vonden. Heeft u (of de 
organisatie waarvoor u actief 
bent) ook zo’n zin om weer 
eens iets te organiseren? Om 
samen een vliegende start te 
maken en inwoners in zijn al-
gemeenheid, uw verenigings-
leden of vrijwilligers te inspi-
reren weer actief te worden? 
Maak dan gebruik van de re-
geling Frisse Start. 

Aanleiding voor de regeling
We zijn als gemeente trots op 
de hulp die inwoners elkaar 
boden en de spontane acties 
die ontstonden om mensen 
die het zwaar hadden een 
hart onder de riem te steken. 
Tegelijkertijd zien wij natuur-
lijk ook dat het voor veel in-
woners, verenigingen en or-
ganisaties nu een uitdaging 
is om hun activiteiten weer te 
hervatten. Daarom stellen de 
provincie Drenthe en wij als 
gemeente geld beschikbaar 
om activiteiten te organiseren 
die gericht zijn op het stimu-
leren van het actieve leven na 

de coronamaatregelen.

Een activiteit organiseren in 
Zuidlaren, Vries of Eelde-Pa-
terswolde
Onze eigen cultuur- en buurt-
sportcoaches, jongerenwer-
kers en buurtwerkers beoor-
delen de aanvragen voor de 
drie grote kernen in onze 
gemeente. Zij proberen een 
aantrekkelijk programma te 
maken, waar zoveel mogelijk 
inwoners aan mee kunnen 
doen. De aanvraag voor de or-
ganisatie van een activiteit in 
Zuidlaren, Vries of Eelde-Pa-
terswolde kunt u indienen via 
www.tynaarlo.nl/frissestart.

Een activiteit organiseren in 
de kleinere dorpen 
De dorpsbelangenverenigin-
gen van de kleinere dorpen 
hebben een eigen budget 
Frisse Start waarover zij de 
regie voeren. Wilt u hier iets 
organiseren? Neem dan con-
tact op met de betreffende 
dorpsbelangenvereniging. Op 
www.tynaarlo.nl/frissestart 
vindt u een overzicht met con-
tactgegevens.

Voorbeelden van activiteiten 
die passen bij Frisse Start
• Activiteiten van verenigin-

gen en organisaties zoals 
bijvoorbeeld een startfeest, 
vrijwilligersbijeenkomst, 
ontmoeting met leden of 
een schoonmaakactie.

• Activiteiten in uw buurt, 
wijk of dorp zoals bijvoor-
beeld een straatfeest, voet-
baltoernooi, workshops, fil-
mavond, vossenjacht, speur/
puzzeltochten of samen ko-
ken.

• Activiteiten voor inwoners 
of leden van uw vereniging 
die het moeilijk hebben 
gehad zoals bijvoorbeeld 
ouderen, jongeren, inbur-
geraars of statushouders, 
mensen met een beperking 
of gezondheidsprobleem.

Voor alle activiteiten geldt dat 
deze moeten voldoen aan de 
geldende coronavoorschrif-
ten. Daarnaast is het ook al-
tijd goed om na te gaan of u 
een evenementenvergunning 
nodig heeft. 

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.

Kom ook naar één van de 
zomeractiviteiten van 
‘Keet in de Zomer’! 
Onze cultuurkeet staat deze zomer in Zuidlaren, Vries en 
Paterswolde. Er is van alles te doen, van theater tot aan 
kickboksen, voor ieder wat wils. En deelname is gratis!
Let op: de sportinstuiven zijn op andere locaties dan de  
Cultuurkeet. Houd vooral de krant en de social media van 
de gemeente Tynaarlo, #sporttynaarlo en #jongerenwerk_
tynaarlo in de gaten voor het laatste nieuws. Daar vind je 
ook meer uitleg over de activiteiten.

Keet in de Zomer wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Drenthe.

De Veiligheidsregio Drenthe 
(VRD) heeft het IRP Gronin-
gen Airport Eelde geactua-
liseerd. Het conceptplan ligt 
van 1 juli tot en met 12 augus-
tus ter inzage via www.vrd.nl/
irp-gae. 

Incident- en rampbestrijdings-
plan Groningen Airport Eelde
In het IRP zijn scenario’s uit-
gewerkt die zich mogelijk op 
de luchthaven voor zouden 
kunnen doen, en welke maat-
regelen de hulpdiensten daar 
in de eerste uren in nemen. 
Dit plan wordt iedere vier jaar 
geactualiseerd door de VRD. 
Er zijn geen nieuwe risico’s 
toegevoegd in het concept 
IRP dat nu ter inzage ligt. Wel 
zijn de wijzigingen in de orga-
nisatie en werkwijze van be-
trokken instanties verwerkt. 
Dat geldt ook voor landelijke 
ontwikkelingen. Verder zijn 

de leerpunten uit oefeningen 
en kleine incidenten meege-
nomen in de actualisatie. Hier-
door sluit het IRP beter aan bij 
de praktijk en de werkwijze 
van de hulpdiensten en crisis-
functionarissen.

Reageren 
Zolang het conceptplan ter 
inzage ligt kunnen belang-
hebbenden er op reageren. 
Dat kan via een zogenoem-
de zienswijze. Deze kunnen 
tot en met 12 augustus 2021 
schriftelijk worden ingediend 
bij het bestuur van de VRD. 
Via email: info@vrd.nl, of per 
post: 
Bestuur Veiligheidsregio 
Drenthe,
t.a.v. afdeling Crisisbeheer-
sing
Postbus 402, 9400 AK Assen
Vermeld in beide gevallen bij 
het onderwerp: ‘zienswijze 

incident- en rampbestrijdings-
plan Groningen Airport Eelde’. 

Papieren versie inzien?
Het conceptplan ligt ook ter 
inzage in het gemeentehuis 
van de gemeente Tynaarlo 
en het kantoor van de VRD. 
Tijdens kantooruren kunnen 
belangstellenden langskomen 
om de stukken in te zien. 
• Veiligheidsregio Drenthe, 

Mien Ruysweg 1, 9408 KA 
Assen.

• Gemeente Tynaarlo, Kor-
noeljeplein 1, 9481 AW 
Vries (bel voor een afspraak 
0592-266662). 

Inwoners met vragen kunnen 
telefonisch contact opnemen 
met de VRD via 0592-324660 
of via de email: info@vrd.nl 

Veiligheidsregio Drenthe legt Incident- en 
rampbestrijdingsplan (IRP) Groningen Airport 
Eelde ter inzage 


