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Uit de Raad
Vooruitblik: Raadsvergadering  
14 september, 20.00 uur

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u 
vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.
In deze vergadering staan onder andere de volgende 
onderwerpen op de agenda: 

Speelautomatenverordening
In deze verordening staan regels voor het toestaan van 
een speelautomatenhal in de gemeente. Door wijzi-
gingen in de wet en aanvullende normen wordt de ge-
meentelijke verordening nu aangepast. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het zoveel mogelijk beperken 
van gokverslaving en extra ingezet op verslavingspre-
ventie. Er blijft één speelautomatenhal in de gemeente 
toegestaan.

Verordening starterslening 
De huidige starterslening verordening is op verzoek van 
de gemeenteraad aangepast naar de huidige tijd. Met 
de startersleningen wil de gemeente het kopen van een 
eigen woning voor starters mogelijk maken en doorstro-
ming op de woningmark bevorderen. 

Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) Zuid-
laren (PBH)
Eerder dit jaar, op 15 juni, besprak de gemeenteraad 
het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) 
van het Prins Bernhardhoeveterrein in Zuidlaren. In het 
SPvE staat wat de plannen zijn voor de inrichting van het 
terrein. De eerdere bespreking werd opgeschort omdat 
de raad eerst meer duidelijkheid wilde over de op het 
terrein gelegen manege. Het agendapunt wordt op 14 
september vervolgd.   

Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. 
U kunt de bijeenkomsten van de raad live meekijken via 
de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in 
de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: 
griffie@tynaarlo.nl.

Als dank voor hun inzet zet 
de gemeente Tynaarlo dit na-
jaar vrijwilligers in het zonne-
tje. De gemeente biedt hen 
een tegoedbon aan voor een 
kopje koffie of thee met iets 
lekkers bij de deelnemende 
horecagelegenheden. Deze 
traktatie is bedoeld voor ie-
dereen die vrijwilligerswerk 

doet in de gemeente Tynaar-
lo, of in de gemeente Tynaar-
lo woont en ergens anders 
vrijwilliger is. 

Vrijwilligers kunnen de te-
goedbon tot en met zondag 
3 oktober  aanvragen. De bon 
wordt begin oktober thuisbe-
zorgd en is geldig tot en met 

31 december 2021. Het aan-
vragen gaat heel eenvoudig 
via het formulier op www.
neienaober.nl/vrijwilligersbon. 
Mensen die liever rechtstreeks 
contact opnemen, kunnen tij-
dens kantooruren bellen met 
Neie Naober (0592 - 749332). 
De telefonistes noteren dan 
de benodigde gegevens.

Heeft u de vrijwilligerstraktatie al aangevraagd?

Herinnering deelname Veiligheidsmonitor
In augustus ontving een willekeurige selectie huishoudens in de gemeente Tynaarlo een uit-
nodiging per post om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor van I&O Research. Dat is een 
landelijk onderzoek waarin inwoners gevraagd wordt naar hun mening over de leefbaarheid 
en veiligheid in hun buurt. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij het 
evalueren en opstellen van haar veiligheidsbeleid. Meedoen aan het onderzoek is belangrijk. 
Want hoe meer mensen van hun uitnodiging gebruik maken, hoe beter de resultaten een 
beeld geven van de situatie in Tynaarlo.
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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

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.

Agenda
Woensdag 25 september 20.00 uur  
Online vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa
De agenda, achterliggende stukken en de link naar de ver-
gadering vindt u op: www.drentscheaa.nl. 

Pre Zero (voorheen Suez) 
reinigt en inspecteert deze 
maand de riolering in delen 
van Zuidlaren, De Groeve, Ty-
naarlo, Zuidlaarderveen en in 
Eelde. Dat gebeurt in opdracht 
van de gemeente en maakt 
onderdeel uit van periodiek 
onderhoud.

De riolen worden onder hoge 
druk schoongespoten. Dat 
doet de aannemer met specia-
le voertuigen die dichtbij de ri-
oolputten in het wegdek moe-
ten staan. Er hoeven hiervoor 
geen wegen afgesloten te 
worden, maar het kan wel zijn 
dat het verkeer er kortdurend 
hinder van ondervindt. Wij als 

gemeente vragen hiervoor uw 
begrip. 

Rioollucht in huis?
Water even laten stromen en 
toilet doorspoelen
Door de luchtdrukverschillen 
die tijdens het schoonspuiten 
ontstaan, kunnen sifons in de 
woning worden leeggezogen. 
Hierdoor kan er rioollucht in 
de woning terechtkomen. Zo-
dra u de sifons in de woning 
weer vult (toilet doorspoelen 
en de kranen even laten lopen) 
verdwijnt de rioollucht. Na het 
reinigen gaat de aannemer de 
riolen inspecteren.

Wanneer en in welke straten 
gaan ze aan de gang
De aannemer bezorgt enkele 
dagen voor de werkzaamhe-
den een brief in de straten die 
worden gereinigd. Een gede-
tailleerde planning kan niet ver 
vooraf worden gegeven omdat 
de snelheid van het reinigen 
erg afhankelijk is van de vervui-
ling, weersomstandigheden en 
andere onvoorziene zaken.

Vragen
Hebt u vragen over de werk-
zaamheden? Neem dan contact 
op met de heer Danhof van de 
gemeente Tynaarlo. Hij is te be-
reiken via 0592-266662 of per 
e-mail info@tynaarlo.nl

Rioolreiniging en –inspectie

Kolken kunnen in de weg of stoeprand liggen. De kolk voert het water af, bijvoorbeeld 
naar een regenwaterriool, een gemengd riool, een sloot of greppel.

Naast rioolreiniging en -in-
spectie worden op dit mo-
ment ook de kolken (afvoer-
putten voor regenwater) 
in de gemeente schoonge-
maakt. Het gaat dan om al-
les dat mee stroomt met het 
regenwater, zoals bladeren, 
slib, vuil en zand. Dit wordt 
uitgevoerd door aannemer 

vandervalk+degroot in op-
dracht van de gemeente. 

Vanaf de weg wordt van-
uit een vrachtauto met een 
speciale kolkenzuiger zand 
en ander vuil eruit gezogen. 
Waar dit niet mogelijk is – 
bijvoorbeeld omdat een plek 
niet met de vrachtauto te be-

reiken is – worden de kolken 
handmatig schoongemaakt. 

Inwoners die toch nog pro-
blemen ervaren met kolken in 
de buurt kunnen dit melden 
bij de gemeente via www.ty-
naarlo.nl (een melding doen) 
of telefonisch via het algeme-
ne nummer (0592 266 662).

Reiniging kolken

Nieuwe gemeentegids 
Deze week wordt de nieuwe gemeentegids 2021/ 2022 huis aan huis verspreid. De 
gids wordt niet bezorgd op adressen met een nee/nee-sticker. Toch graag een gids 
ontvangen? Vraag de gemeentegids dan op bij de uitgever Akse Media. Dit kan via 
info@aksemedia.nl o.v.v. gemeentegids Tynaarlo. Of telefonisch via (0223) 668877. 
Gidsen zijn ook af te halen bij de balie in het gemeentehuis in Vries
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