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Wat doet een raadslid in het reces?
Tijdens de schoolvakantie 
is de raad met reces, er zijn 
dan geen vergaderingen. 
Maar dat betekent niet dat 
de raadsleden zeven we-
ken lang op de camping 
zitten. Tijdens het reces 
lees je op deze plek waar 
raadsleden hun reces wel 
aan besteden.

Koos Dijkstra - PvdA
Het zomerreces leent zich 
goed om te bezinnen op 
het politieke werk, maar 
vooral ook om er met eni-
ge afstand naar te kijken. 

Verder besteed ik tijdens 
het zomerreces extra tijd 
aan vrijwilligerswerk. Zo 
start ik de organisatie van 
de collecte voor KWF Kan-
kerbestrijding in de ge-
meente Tynaarlo op. Die 
collecte wordt altijd in de 
eerste week van september 
gehouden. Ook Besteed ik 
meer tijd aan museum de 
Wachter in Zuidlaren. Op 
beide fronten is dit een bij-
zonder jaar. 
De collecte voor KWF gaat 
dit jaar voor het eerst ge-
heel digitaal. De vertrouw-
de collectebussen hebben 
we in Tynaarlo afgeschaft. 

Dit vooral omdat het bin-
nen de gemeente niet 
meer mogelijk is om munt-
geld te storten bij een 
bank. Collectanten gaan 
met een QR-code langs de 
deur. Hopelijk slaat deze 
nieuwe manier van geldin-
zameling aan. 

Museum de Wachter is 
begin juli weer opgestart, 
na bijna anderhalf jaar 
stilstand. Hier werk ik als 
rondleider en coördineer 
ik de bedrijfsvoering. Dat 
behelst onder andere het 
werven van vrijwilligers 
(op alle mogelijke terrei-
nen). Onze bezoekers zijn 
altijd verrast door de gro-
te verscheidenheid die het 
museum bevat. Centraal 

staat de koren- en oliemo-
len, maar daar omheen is 
er nog van alles te zien en 
beleven.

Klaas Kuipers - GroenLinks
Als gepensioneerde heb 
ik eigenlijk altijd vakantie, 
maar het is heerlijk om een 
tijdje geen vergaderingen 
te hebben. In die tijd pak 
ik zaken op die nog op uit-
werking wachten.

Zo ben ik bezig met ‘Loka-
le Markten’, markten waar 
regionale producenten 
hun groente, fruit, zuivel, 
vlees, brood, etc. kun-
nen verkopen. Daarmee 
houden we lijntjes kort, 
krijgen producenten een 
betere prijs en krijgt de lo-
kale economie een boost. 
Over dit plan praat ik op 
dit moment met boeren 
en tuinders, consumenten 

en horecaondernemers, 
zodat ik eind dit jaar een 
uitgewerkt plan voor de 
raad heb.

Ook werk ik aan rookvrije 
terrassen. Van de 18-plus-
sers rookt 80% niet meer. 
Toch wordt er nog gerookt 
op terrassen waar ook ge-
geten wordt. Binnen mag 
dat niet meer maar ook 

buiten zit je niet te wach-
ten op rookwolken tijdens 
je eten. Bovendien past dit 
niet bij de rookvrije gene-
ratie waar we aan werken. 
Ik praat met horecaon-
dernemers en verzamel 
achtergrondinformatie bij 
gemeenten waar inmid-
dels rookvrije terrassen 
zijn. Ook hierover wil ik 
een voorstel aan de raad 
aanbieden om een actief 
anti-rookbeleid te gaan 
voeren.

De komende weken hoef 
ik mij dus niet te verve-
len. En die vakantie komt 
er wel wanneer de rust is 
weergekeerd en COVID 
het toelaat.

Contact met raadsleden
Ook tijdens het reces kan er gewoon contact opgenomen worden met raadsleden 

of de raad. De contactgegevens van alle raadsleden staan op raad.tynaarlo.nl, on-

der de knop ‘Wie is wie’. Voor een mail aan de hele raad, kan de griffie gemaild 

worden via griffie@tynaarlo.nl. De eerstvolgende raadsvergadering na het reces 

staat gepland op 14 september.

Verwijderen nesten eikenprocessierups in volle gang
Eind juni is Boomservice Noord 
uit Zeijen in opdracht van de 
gemeente begonnen met het 
verwijderen van nesten van 
de eikenprocessierups. Net als 
vorige jaren zijn er weer veel 
nesten in de gemeente Ty-
naarlo. Er zijn tot nu toe ruim 
600 nesten verwijderd. De 
verwachting is dat dit aantal 
nog oploopt. De nesten wor-
den tot eind augustus wegge-
haald en daarna nog inciden-
teel als het nodig is.

Werkwijze
De gemeente inspecteert 
waar de eikenprocessierupsen 
zitten, ook krijgt de gemeen-
te meldingen van inwoners. 
De eikenbomen waarin de 
rups is aangetroffen, krijgen 
een rood wit lint waar op 
staat: eikenprocessierups. Dit 
lint waarschuwt om niet on-
nodig bij de boom in de buurt 
te komen, eronder te gaan 

zitten of er langdurig bij stil te 
staan. Want blijf je op gepaste 
afstand, dan is de kans kleiner 
dat je in contact komt met de 
brandharen van de rups, die 
klachten zoals jeuk en irrita-
tie veroorzaken. Nadat een 
nest is gesignaleerd duurt het 
gemiddeld zo’n twee weken 
voordat het nest wordt ver-
wijderd. De prioriteit voor het 
verwijderen ligt binnen de be-
bouwde kom.

Eikenprocessierupsen
in eigen boom?
Inwoners die op hun eigen 
perceel te maken hebben met 
besmette eikenbomen, zijn 
zelf verantwoordelijk voor 
de bestrijding. Hen wordt af-
geraden zelf met de rupsen 
aan de slag te gaan, vanwege 
de kans op verspreiding van 
brandhaartjes. Het is het vei-
ligst om een gespecialiseerd 
bedrijf in te schakelen.

Melden
Vermoedt u dat de eikenpro-
cessierups in een boom bij u 
in de buurt zit? Bel dan met 
de gemeente via het algeme-
ne nummer 0592 – 266 662 
of geef een melding door via 
https://www.tynaarlo.nl/mel-
den-aan-de-gemeente

Op www.ggddrenthe.nl staat 
de juiste informatie over wat 
u kunt doen als u in aanraking 
bent gekomen met de eiken-
processierups

De nesten worden opgezogen en gaan vervolgens in dichte zakken 
naar de vuilverbranding.

Help de rups te bestrijden
Een belangrijke oorzaak van de plaag is dat de processierups te weinig natuurlijke vij-
anden heeft in Nederland. Het gaat dan niet alleen om vogels, maar ook om insecten, 
spinnen en vleermuizen. Wie wil helpen de rups te bestrijden kan dat doen door ervoor 
te zorgen van tuin of balkon een veilige haven te maken voor vogels en insecten. Bij-
voorbeeld door een vogelhuisje op te hangen en de tuin niet helemaal te betegelen en 
te zorgen voor veel verschillende bloemen, struiken en bomen.

http://raad.tynaarlo.nl
mailto:griffie@tynaarlo.nl
https://www.tynaarlo.nl/melden-aan-de-gemeente
https://www.tynaarlo.nl/melden-aan-de-gemeente
http://www.ggddrenthe.nl
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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)

De gemeente is in deze pe-
riode druk met het maaien 
van bermen en grasveldjes. 
Op sommige plekken wordt 
het gras kort gehouden en op 
andere plekken is het ruiger 
en zie je bloemen en kruiden 
bloeien. Wat is de gedachte 
hierachter? En hoe gaat de 
gemeente precies te werk? 

Natuur in balans 
De natuur blijft beter in ba-
lans als er een rijke biodiver-
siteit is. Kortom: als er zoveel 
mogelijk soorten planten, 
dieren en insecten zijn. Om 
dit te bevorderen heeft de 
gemeente de afgelopen jaren 
verschillende veldjes, groen-
stroken en bermen ingezaaid 
met bloem- en kruidenmeng-
sels. Op veel plekken maait 
de gemeente nog maar een 
of twee keer per jaar en op 
een aantal plekken helemaal 
niet meer. De bloeiende en 
ruigere bermen en grasveldjes 
bieden voedsel en nestelgele-
genheid voor bijen, hommels, 
vlinders en andere insecten. 
Zo worden meer diersoorten 
aangetrokken. Dit zorgt er 
bijvoorbeeld ook voor dat de 
eikenprocessierups op een na-
tuurlijke manier wordt bestre-
den, doordat er meer natuur-
lijke vijanden bijkomen. 

Planning en werkwijze
Rond half juli worden de 
bloemrijke grasstroken en vel-
den voor het eerst gemaaid, 
daarbij blijven de bloeiende 
bloemen en kruiden zoveel 

mogelijk staan. Het gras blijft 
een aantal dagen liggen zodat 
de zaden van de uitgebloeide 
bloemen en kruiden verspreid 
worden en insecten de kans 
om krijgen weg te komen. Na 
een paar dagen wordt het bij 
elkaar geharkt en afgevoerd. 
Na de eerste maaibeurt ko-
men de bloemen en daarmee 
de insecten snel terug. Half 
september is de tweede maai-
beurt, dan worden ook de 
bloemen en kruiden gemaaid. 
Gazons met bloembollen wor-
den pas vanaf begin juni ge-
maaid, als het loof van de bol-
len afgestorven is. 

Voor de bloemrijke bermen 
gelden andere maaimomen-
ten. Die worden half juni voor 
het eerst gemaaid en eind 
augustus nog een keer. Bij 
de eerste ronde wordt voor-
namelijk de eerste meter ge-
maaid, later in augustus wordt 
de gehele berm gemaaid en 
afgevoerd. Op sommige plek-
ken laat de gemeente stroken 
gras staan, voorwaarde is dat 
de verkeersveiligheid hier-
door niet in het geding komt.

Soms vaker maaien
De gemeente blijft op een 
aantal plekken wel vaker 
maaien. Bijvoorbeeld omdat 
daar gespeeld wordt of om-
dat hoger gras leidt tot min-
der zicht en daardoor een 
onveilige situatie. Dit geldt 
voornamelijk voor kruisingen, 
bermen en grasveldjes in de 
woonbuurten. Daar wordt, 

afhankelijk van het weer, eens 
in de week of eens in de twee 
weken gemaaid door een 
aannemer. Het gras rond de 
bomen blijft staan, zodat er 
schuilgelegenheid is voor in-
secten en de stam niet bescha-
digd wordt.

Maatwerk
De opzichters van de buiten-
dienst brengen in beeld wat 
waar nodig is. En dat is maat-
werk. Soms wordt een veld 
waar bewust voor is gekozen 
om niet te maaien, uiteinde-
lijk toch gemaaid. Dit komt 
bijvoorbeeld weleens voor 
in woonwijken, als blijkt dat 
aanwonenden erg veel last 
hebben van de zaadjes die 
overwaaien in hun tuin. Ook is 
de maaifrequentie niet overal 

gelijk. Zo worden de bermen 
bij een aantal uitritten in Ter 
Borch drie tot vier keer per 
jaar gemaaid. Hier laat de ge-
meente het gras tot maximaal 
een halve meter groeien, zo-
dat bestuurders voldoende 

zicht houden op de weg. Vei-
ligheid staat altijd voorop. 

Vragen over het maaien? 
Neem contact op met de ge-
meente via het algemene 
nummer (0592-266 662).

Gemeente maait minder, voor meer natuur

Veldje in De Groeve: hier blijft het gras een paar dagen liggen en wordt er om de bloemen heen gemaaid.

Schaapskudde
Ook de schapen van de schaapskudde in Tynaarlo helpen 
mee de biodiversiteit te vergroten. In Tynaarlo grazen de  
schapen en hun lammeren van de schaapskudde elk jaar 
van april tot en met november op verschillende plekken. De 
schapen eten de hele dag door grassen, kruiden en andere 
planten. Door hun vacht en uitwerpselen zijn schapen goe-
de verspreiders van planenzaden. Ook insecten, slakjes en 
spinnen reizen mee met het schaap en kunnen zich zo ver-
spreiden. Deze week lopen de schapen op de brink aan de 
Ekkelkamp in Zuidlaren, de brink aan de Valkenhof in Vries 
en in Spierveen in Eelde.

z.o.z. voor
vervolg Gemeente Tynaarlo

Circa 21 hectare natuurgrond 
van de Ecozone Zuid in Ter 
Borch  (Eelderwolde) is ei-
gendom geworden van een 
de groep aanwonenden die 
het gebied samen van de ge-
meente hebben gekocht. 

De omwonenden hebben zich 
voor de aankoop in de stich-
ting Natuurbehoud Ecozone 
Eelderwolde verenigd omdat 
ze zich nauw bij het natuur-
gebied betrokken voelen en 
er zeker van willen zijn dat 
het natuurgebied ook in de 
toekomst natuurgebied blijft.

De Ecozone Zuid is ontwik-
keld als natuurcompensatie 
voor de woonwijk Ter Borch 
en is tevens de verbinding 

tussen natuurgebied de On-
landen en het Paterswold-
semeergebied. Het bezit en 
beheer van natuurgebieden is 
echter geen kerntaak van de 
gemeente. 

Daarom willen B&W het ge-
bied graag verkopen aan een 
belangstellende die bereid en 
in staat is er zorgvuldig mee 
om te gaan. Een voor de hand 
liggende koper was Natuur-
monumenten, dat het gebied 
ook tot begin dit jaar beheer-
de. Deze natuurorganisatie 
ziet echter geen mogelijkhe-
den voor de aankoop. 

Daarom heeft de gemeente 
naar een andere goede ko-
per gezocht. “Dat moest wel 

een koper zijn die zeker met 
respect met het gebied om-
gaat,” zegt Wethouder René 
Kraaijenbrink met klem. “De 
omwonenden vormen samen 
zo’n koper.” 

“We hebben alle vertrouwen 
in hen. Ik begrijp ook waarom 
ze het gebied wilden kopen. 
Het is ondenkbaar dat de ge-
meenteraad een van komen-
de jaren zou besluiten om het 
gebied te bebouwen, maar 
wat een toekomstig gemeen-
tebestuur over bijvoorbeeld 
vijftien of twintig jaar wil, dat 
weet natuurlijk niemand met 
zekerheid. De aankoop van 
de grond door aanwonenden 
is daar de beste garantie te-
gen.”

Omwonenden kopen natuurgebied bij Ter Borch

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.
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Onder begeleiding van Franse 
chansons en een wapperende 
Franse vlag is afgelopen week 
de jeu de boulesbaan aan de 
Stoffer Holtjerweg in Eelde 
opnieuw in gebruik genomen 
door de buurtsportcoaches 
van Sport Tynaarlo en de be-
woners aldaar.

Het baantje lag er wat som-
ber bij de afgelopen jaren en 
daarom heeft Sport Tynaarlo 
de samenwerking gezocht 
met de Stichting Eelder Wo-

ningbouw. Deze woningcor-
poratie, van wie de jeu de 
boulesbaan en de aangren-
zende appartementen zijn, 
heeft ervoor gezorgd dat er 
nieuw grind gelegd werd. 
Het team gemeentewerken 
van de gemeente Tynaarlo 
zorgde voor een extra bankje 
en paaltje om de baan te be-
schermen.

De bewoners van de appar-
tementen mochten als eerste 
weer gebruik maken van de 

baan. Met veel enthousias-
me werd er gespeeld. Ook al 
dachten sommigen het niet 
te kunnen, al snel werd men 
steeds fanatieker en kregen 
ze het onder de knie. 

Iedereen mag van de baan 
gebruik maken. Mochten er 
mensen zijn die daar met een 
groepje wekelijks willen jeu 
de boulen, wees vrij om dat in 
gang te zetten. Zo halen we 
Frankrijk een beetje naar Eel-
de deze zomer! 

Donderdag 29 en vrijdag 30 
juli is het niet mogelijk om 
een paspoort of identiteits-
kaart aan te vragen. Ook 
spoedaanvragen zijn op deze 
dagen niet mogelijk. Heeft u 
op één van deze dagen toch 
met spoed een document no-
dig? Neem dan contact op met 
de Koninklijke Marechaussee. 

De Koninklijke Marechaussee 
verstrekt nooddocumenten 
onder strikte voorwaarden. 
Kijk voor meer informatie 
https://www.rijksoverheid.nl 
zoekterm “noodpaspoort”. 

Het uitreiken van reisdocu-
menten kan wel doorgaan. 
U kunt uw reisdocument op-

halen op afspraak aan de ser-
vicebalie van het gemeente-
huis. 

Jeu de boulesbaan nieuw leven ingeblazen

Aanvragen reisdocumenten op 29 en 30 juli niet mogelijk

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 Cul-
tuurkeet. Houd vooral de krant en de social media van de 
gemeente Tynaarlo, #sporttynaarlo en #jongerenwerk_ty-
naarlo 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.

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

(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: 06-58865213

https://www.rijksoverheid.nl
http://www.neienaober.nl
mailto:info@neienaober.nl

