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Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 14 september

De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.
tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op 
de agenda stond onder meer:
  
Speelautomatenverordening 
In deze verordening staan regels voor het toestaan van een 
speelautomatenhal in de gemeente. Door wijzigingen in de 
wet en aanvullende normen wordt de gemeentelijke ver-
ordening nu aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden 
met het zoveel mogelijk beperken van gokverslaving en 
extra ingezet op verslavingspreventie. Er blijft één speel-
automatenhal in de gemeente toegestaan. De raad heeft 
het debat over deze verordening uitvoerig gevoerd en in 
de volgende vergadering neemt de raad een besluit over 
het voorstel. 

Verordening starterslening
De gemeenteraad stemde in met het aanpassen van de 
starterslening. Met de startersleningen wil de gemeente 
het kopen van een eigen woning voor starters mogelijk 
maken en doorstroming op de woningmarkt bevorderen. 

Vooruitblik raadsvergadering
28 september, 20.00 uur

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vin-
den op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In deze vergadering staan onder andere de volgende on-
derwerpen op de agenda:

Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE)
Zuidlaren (PBH)
Dit punt stond op de agenda van de raadsvergadering van 
14 september maar is vanwege tijdgebrek niet besproken. 
In het Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) 
staat wat de plannen zijn voor de inrichting van het terrein. 
Het punt stond ook op 15 juni op de raadsagenda. Toen 
was er onduidelijkheid over de op het terrein gelegen ma-
nege en is besloten dat er eerst meer duidelijkheid moest 
komen voordat de bespreking kon worden vervolgd. 

Groningen Airport Eelde
De gemeenteraad bespreekt twee voorstellen inzake Gro-
ningen Airport Eelde. Het eerste punt is een investerings-
verzoek van de luchthaven en het tweede punt zijn de aan-
delen. Tynaarlo bezit 4% van de aandelen van Groningen 
Airport Eelde. Het is nu de vraag of de gemeente die aan-
delen wil houden en wat er moet gebeuren met de eerder 
door de gemeente Assen verkochte aandelen.  

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 griffi e via:
griffi e@tynaarlo.nl.

 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

Fout gereden? Neem de volgende afslag
Iedereen rijdt wel eens ver-
keerd. Zelfs als je de omgeving 
goed kent of met navigatie 
rijdt. Maar dat betekent niet dat 
je direct moet keren. Keren op 
autowegen zoals de N34, N381 

of N391 is namelijk verboden 
en levensgevaarlijk. De snelheid 
waarmee verkeer nadert op 
een autoweg is moeilijk in te 
schatten. Het lijkt soms heel rus-
tig op de weg, maar dat kan in 

paar seconden veranderen. Als 
je toch keert en het gaat fout, 
zijn de gevolgen vaak heel ern-
stig. Voor jou, maar ook voor je 
medeweggebruikers.
Wat doe je wél als je fout bent 
gereden?
• Rijd rustig door naar de vol-

gende afslag.
• Neem deze afslag en kijk di-

rect goed waar de oprit terug 
de weg op zich bevindt.

• Neem de oprit en rijd de weg 
terug tot je bij de goede af-
slag bent.

Kalm aan, vlot verder
Onder het motto ‘Kalm aan, 
vlot verder’ voert de provincie 
Drenthe campagne tegen ge-
vaarlijk rijgedrag op de N34, 
N381 en N391. Deze maand is 
de actie gericht op keergedrag.
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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.

-Scoort u 100%?-
Om goedkoper te rijden kun 
je proberen een goedkoper 
benzinestation te vinden. Of 
een goedkopere auto aan-
schaffen. 

Maar u kunt ook gewoon 
slimmer gaan rijden. Dat is 
niet alleen goed voor uw 
portemonnee, maar ook voor 
ons milieu en klimaat.
De meeste manieren om slim 
te rijden kennen we wel, 
maar niet allemaal. Welke re-
aliseerde u zich nog niet? Of 
scoort u 100%?

1. Zo vroeg mogelijk naar 
een hogere versnelling 
doorschakelen (bij 2.000 
tot 2.500 toeren). 

2. Met een constante snel-
heid rijden. 

3. Op de snelweg 100 rij-
den in plaats van 130 rij-
den. Bij 70 tot 90 km per 
uur verbruikt de auto de 
minste brandstof. Bij 120 

kilometer per uur al 40 
procent meer. En bij 140 
zelfs 75%! 

4. De banden van de auto 
elke twee maanden op-
pompen.

5. Voor een rood verkeers-
licht tijdig het gas los la-
ten en de auto in de ver-
snelling uit laten rollen.

6. Ook bij korte stilstand de 
motor uitzetten.

7. Niet onnodig hard acce-
lereren.

8. Een goede routeplanner 
of navigatiesysteem ge-
bruiken waardoor je niet 
onnodig hoeft om te rij-
den. 

9. Bij vriesweer niet denken 
dat de motor en daarmee 
de ventilatie van de auto 
bij stilstand warmer wor-
den. 

10. Met een automaat niet in 
de sportstand rijden.

11. De airco alleen gebrui-
ken als dat echt nodig is.

Slim rijden = goedkoop rijden!
Samen 28 dagen niet roken: Stoptober 2021!
GGD Drenthe en Verslavings-
zorg Noord Nederland (VNN) 
doen mee aan Stoptober. Zij sti-
muleren rokers 28 dagen niet te 
roken in oktober. De gemeente 
Tynaarlo ondersteunt dit initia-
tief van harte.

Rook jij? 
Ga dan de uitdaging aan. Vorm 
samen met je partner, vrien-
den, collega’s of teamgenoten 
een Stoptoberteam. Inschrijven 
voor Stoptober kan op www.
stoptober.nl In de gratis Stopto-
ber-app ontvang je praktische 
tips. Ook zie je wat stoppen 
doet voor je gezondheid en wat 
het oplevert aan geld. 

Met z’n allen
Stoppen gaat makkelijker als 
je het samen doet. Deelnemers 
aan Stoptober kunnen via Fa-
cebook, Twitter, Instagram en 
de Stoptober-app met elkaar in 
contact komen en ervaringen 
uitwisselen. Van alle deelne-
mers aan Stoptober houdt 70% 
het 28 dagen vol. 

Extra steuntje in de rug? 
Stoppen met roken lukt het 
beste met begeleiding en hulp-
middelen zoals nicotinevervan-
gers. Vraag je huisarts naar de 
mogelijkheden. Voor iedereen 
die een nieuwe stoppoging 
waagt, biedt VNN gratis stop-
pen met roken begeleiding 

aan. Zie:  https://www.vnn.nl/
actueel/trainingen/pop-uppo-
li-stoppen-met-roken

Op naar een rookvrije
generatie
Ruim de helft van de Drentse 
jongeren kent iemand in zijn of 
haar direct omgeving die rookt. 
Vaak zijn dit ouders/verzorgers 
of vrienden. Iedere roker die de 
uitdaging aangaat om mee te 
doen met Stoptober brengt ons 

een stap dichter bij een rook-
vrije generatie.

Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van 
het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), KWF Kankerbestrijding, 
de Hartstichting, het Long-
fonds, Gezondheidsfondsen 
voor Rookvrij, het Trimbos-insti-
tuut en GGD GHOR Nederland.


