
Laatste kans om leuk  
energie en geld te besparen
Gezinnen met kinderen in de leeftijd 7 tot 12 jaar kunnen 
zich nog tot zondag (3 oktober) gratis aanmelden voor het 
geld opleverend Junior Energiecoach-spel. Het spel start op 
8 oktober. Aanmelden kan eenvoudig, en nu meteen, op  
www.juniorenergiecoach.nl. Landelijk hebben al meer dan 
tweeduizend gezinnen meegedaan.

Door leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten en winac-
ties ontdekken de kinderen en hun gezinnen waar ze energie 
kunnen besparen. 
Vijf weken lang gaat hiervoor de bij kinderen bekende TV-held 
Varkentje Rund als Junior Energiecoach met de gezinnen op 
ontdekkingsreis , 
op lampenjacht en 
stekkerexpeditie. 

Elke week komt er 
een nieuw, leerzaam 
filmpje bij. In maar 
15 tot 30 minuten 
per week worden 
kinderen zo echte 
Junior Energiecoa-
ches. 
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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

College van B&W bezoekt openlucht-
voorstelling ‘Alles Goud’ Yde
Het college van burgemeester 
en wethouders bezocht zater-
dag 24 september bij Het Zand-
gat in Yde, de een na laatste 
openluchtvoorstelling van to-
neelvereniging Erica uit Yde-De 
Punt: de klucht ‘Alles Goud’.

Alles Goud gaat over een boe-
renfamilie die door de stikstof-
maatregelen in de problemen 
raakt. Maar de dochter en de 
zoon hebben er iets op bedacht. 
Ze komen met een slim red-
dingsplan: de boerderij wordt 

omgevormd tot een camping.

De toneelvereniging heeft na 
het grote succes in 2018 van 
de voorstelling ‘Het Meisje van 
Yde’ besloten om iedere drie 
jaar een openluchtvoorstelling 
op te voeren. 

Wethouder Gopal (kunst en cul-
tuur) is heel blij dat de voorstel-
ling door kon gaan: “Door co-
rona hebben we allemaal veel 
leuke dingen moeten missen. 
Samen zijn, samen genieten en 

samen lachen is precies waar 
we allemaal zo’n behoefte aan 
hebben nu. Het was een hele 
geslaagde avond!
”B&W prijzen alle betrokkenen 
om hun creativiteit en inzet en 
zijn vol lof over de samenwer-
king in het dorp. Wethouder 
Wiersema zag dit eerder dit 
jaar ook al bij het bloemen-
corso: “Die samenhang en be-
trokkenheid zijn typerend voor 
Yde-De Punt. Zo zie je maar wat 
voor moois je samen neer kunt 
zetten.”

De spelers van toneelvereniging Erica met wethouders Wiersema, Gopal, van den Born en Kraaijen-
brink

Maandag 11 oktober houdt 
textielinzamelaar Sympany een 
huis-aan-huis-inzameling voor 
textiel. Deze inzameling vormt 
een mooie aanvulling op de 
inzameling via de textielcon-
tainers. Naast textiel dat her-
draagbaar is, mag ook versleten 
textiel aangeboden worden. 
Begin oktober worden de stic-
kers verspreid. De sticker plakt 
u op een afgesloten zak met 
textiel. (Naast textiel in een zak 
met sticker mag u ook textiel in 
zakken zonder sticker aanbie-
den).

Wilt u de zakken op de dag van 
de inzameling voor 09.00 uur 
aan de weg zetten?

Wanneer u het textiel, ook ka-
pot materiaal, aanbiedt voor 
recycling wordt voorkomen 
dat dit textiel bij het restaf-
val terecht komt, waarna het 
wordt verbrand. Bijkomend 
voordeel: het scheelt u ook nog 
eens in de portemonnee! Bij 
het aanbieden van textiel, via 
de huis-aan-huis actie of in de 
textielcontainers, worden geen 

kosten in rekening gebracht. Bij 
het aanbieden van restafval is 
dit wel het geval. 

Door afval te scheiden dragen 
huishoudens aantoonbaar bij 
aan minder CO2-uitstoot. En 
minder CO2-uitstoot levert 
direct winst op voor het kli-
maat. 
De scheiding en recycling van 
textiel, kunststoffen en alumi-
nium verpakkingen heeft het 
grootste positieve klimaatef-
fect door CO2- reductie. Zo le-
vert de recycling van elke ton 
textiel tot maximaal 2.7 ton 
vermeden CO2-emissie op in 
vergelijking met verbranding 
van dat materiaal.
Dit betekent dat de impact 
van ons gedrag groot is, niet 
alleen voor het behoud van 
waardevolle grondstoffen 
maar ook voor ons klimaat. 
Echt circulair zijn we pas als 
we ons consumptiegedrag 
aanpassen, dit bekent zo wei-
nig mogelijk materialen ver-
spillen en de producten die 
we gebruiken recyclen en op-
nieuw als grondstof inzetten.

Lever je textiel in op maandag 
11 oktober en draag bij aan een 
aanzienlijke CO2-reductie 

COA komt met 
nieuwsbrief azc 
Paterswolde
Het COA heeft vorige week zijn 
eerste, maandelijkse nieuws-
brief verspreid in de directe 
omgeving van de Baldergroen-
school in Paterswolde, waar 
een azc komt. 
Belangstellenden die de 
nieuwsbrief niet hebben ont-
vangen, kunnen een digitaal 
abonnement aanvragen via  
paterswolde@coa.nl.
In het eerste nummer onder an-
dere:
• eerste asielzoekers komen 

vóór de Kerst (2021);
• de in Eelde wonende Rob 

Bulthuis adjunct-manager azc 
Eelde/Paterwolde;

• COA zoekt vrijwilligers voor 
azc Paterswolde;

• Informatiemarkt zaterdag 2 
oktober.
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Online presentatie schetsontwerp Hoofdweg Eelde
De gemeente presenteert op 
woensdag 6 oktober het schets-
ontwerp voor de herinrichting 
van de Hoofdweg in Eelde. Dit 
schetsontwerp is gemaakt door 
verkeerskundig bureau Royal 
HaskoningDHV. 

Alhoewel de coronamaatre-
gelen versoepeld zijn, gaat de 
gemeente op dit moment nog 
terughoudend om met het 
organiseren van informatie-
bijeenkomsten. De presentatie 
is daarom online te vinden op 
www.tynaarlo.nl/hoofdwegeelde. 
Inwoners, ondernemers en ove-
rige belanghebbenden kunnen 
gedurende een week per email 
reageren op het ontwerp en 

vragen stellen. Mensen die per-
soonlijk over de plannen in ge-
sprek willen, kunnen zich aan-
melden voor het spreekuur.

Hoofdweg wordt 
30 kilometerweg
De Hoofdweg is een 50-kilome-
terweg. Het college en de ge-
meenteraad hebben ervoor ge-
kozen om bij de herinrichting 
een 30-kilometerweg te maken 
van de Hoofdweg. Dit besluit is 
genomen op basis van de advie-
zen van diverse organisaties en 
de peiling onder gebruikers en 
inwoners.

Wat is een schetsontwerp?
Het schetsontwerp is de eerste 

‘echte’ ontwerpfase in het pro-
ces. Hierin worden de hoofd-
keuzes van de gemeenteraad 
vertaald in een tekening. De-
tails staan hierin nog niet uitge-
werkt. Dat volgt later pas in het 
voorlopig en definitief ontwerp 

Op het voorlopig ontwerp kun-
nen inwoners, ondernemers en 
overige belanghebbenden op-
nieuw reageren. Dit ontwerp 
wordt in november gepresen-
teerd.

De presentatie
De presentatie is vanaf woens-
dag 6 oktober te zien op een 
aparte pagina op de website 
van de gemeente. Op deze 

pagina staat een kort filmpje 
waarin een verkeerskundige en 
een medewerker van het OV 
bureau een toelichting geven 
op het ontwerp. 
Ook zijn er het schetsontwerp 
en beeldimpressies te vinden. 
En staat de planning en een 
vraag/antwoordcombinatie op 
de pagina. 

In gesprek tijdens spreekuur
Wie naar aanleiding van de 
presentatie vragen heeft, kan 
deze mailen naar hoofdwe-
geelde@tynaarlo.nl. Vragen 
worden zo snel mogelijk be-
antwoord. Wilt u toch liever 
in gesprek, dan kunt u zich 
aanmelden voor het spreekuur 

met projectleden van de ge-
meente en de verkeersdeskun-
dige van Royal HaskoningDHV.  
Dit kan telefonisch via 0592 - 
266 662, of per email via hoofd-
wegeelde@tynaarlo.nl. Voor 
ondernemers die in gesprek 
willen is er een apart spreekuur.

Lukt het online niet?
Voor belanghebbenden en be-
langstellenden die geen inter-
net hebben, of die het niet lukt 
om de informatie op die manier 
te bekijken is het mogelijk om 
deze op papier te ontvangen. 
Neem hiervoor telefonisch con-
tact op met de gemeente via 
0592 - 266 662.

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 11 ok-
tober van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur in het gemeentehuis. In 
overleg kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. 
Een afspraak maken kan tot en met donderdag 7 oktober 12.00 
uur via een medewerker van het team Juridische Zaken van de 
gemeente (tel. 0592-266 662).

Mobiel energieloket groot succes 
45 adviesgesprekken. Afspra-
ken voor 45 warmtescans. En 10 
aanvragen voor advies van een 
energiecoach. De eerste inzet 
van het mobiele energieloket 
van het Drents Energieloket, in 
ons eigen Zuidlaren, is een suc-
ces geworden! Veel inwoners 
wisten het te vinden. De komst 
van het loket was een initiatief 
van het buurtteam Zuidlaren.
 
Het Drents Energieloket onder-
steunt, namens de Drentse ge-
meenten en de provincie, met 
inzet van kennis inwoners bij 
het verduurzamen. Tynaarlo’s 
wethouder verduurzaming Oe-
tra Gopal is erg blij dat dit in 
Zuidlaren goed is gelukt. “Dat is 
te danken aan het enthousias-
me, de regie en de inzet van het 
Buurtteam Zuidlaren. Waarvoor 
mijn grote complimenten!”
 
Gopal wijst er ook op dat de ge-
meente Tynaarlo waar ze kan, 
veel doet om inwoners te hel-
pen hun energieverbruik terug 
te dringen. “We sluiten daarbij 
aan bij initiatieven van inwo-
ners en ondersteunen met ad-
viesgesprekken, warmtescans, 
energiecoaches en projecten als 
de junior energiecoach en de 
duurzame huizenroute. Het is 
mooi te zien dat dit aansluit bij 
de stappen die inwoners willen 
zetten in het verduurzamen.”
“Maak er gebruik van!”

Financiële steun om te verduur-
zamen moet voor een groot 
deel van de rijksoverheid ko-
men, die heeft daarvoor het 
geld. Het Rijk heeft daarom in 
2019 de ‘RRE-regeling’ in het 
leven geroepen, voor projecten 
van gemeenten om huiseige-
naren te stimuleren tot kleine 
energiebesparende maatrege-
len. Daarmee konden de Drent-
se gemeenten huiseigenaren in 
2020 en 2021 een waardebon 
van vijftig euro aanbieden, ook 
in Tynaarlo.
 
De RRE-regeling heeft een op-
volger gekregen, de RREW-re-
geling, dit keer voor huiseige-
naren én huurders. Gemeente 
Tynaarlo heeft een aanvraag 
ingediend voor de toekenning 
van RREW-gelden. Het geld 
voor de regeling was echter 
beperkt en Tynaarlo behoort 
tot de aanvragers die buiten de 
boot zijn gevallen.
Wethouder Gopal betreurt 
dat uiteraard, ook omdat we 
allemaal weten dat er ook in-
woners zijn die door hun hoge 
energielasten in de financiële 
problemen komen. De wethou-
der vraagt hier op verschillende 
plekken aandacht voor.

Wethouder Gopal wijst ook 
op wat de woningcorporaties 
aan verduurzaming voor hun 
huurders doen. En op de hulp 

die huurders van de energie-
coaches kunnen krijgen. Haar 
advies: kijk op  https://ecdrent-
seaa.nl/energiecoach.
 

Corporaties verduurzamen 
voor hun huurders
Niet alleen de  huiseigenaar/
bewoner krijgt hulp bij het 
verduurzamen. Zo doen de 
woningcorporaties er alles 
aan om hun huurders te hel-
pen in een goed geïsoleerde 
en dus qua energie goedkope-
re woning te wonen.
Daarvoor investeren ze in 
grootschalige woningverbe-
tering en energie neutrale 
nieuwbouw (‘nul op de me-
ter’). Zowel Woonborg als de 
SEW willen al hun woningen 
in 2040 (zo goed als) energie-
neutraal hebben. Inmiddels 
heeft hun gemiddelde wo-
ning al energielabel B.
De corporaties doen er heel 
veel aan om hun huurders in 
een comfortabele, energiezui-
nige woning te laten wonen
Uiteraard kunnen ook de 
huurders van de woningcor-
poraties gratis een beroep 
doen op de energiecoaches, 
via https://ecdrentseaa.nl/
energiecoach. De coaches 
kunnen met slimme tips hel-
pen de energiekosten terug te 
brengen.

Wethouder Oetra Gopal van de 
gemeente Tynaarlo is bijzonder 
verheugd over de expositie van 
kunstenaarsvereniging VanTy-
naarLo (VTNL) in het gemeen-
tehuis. VTNL heeft daar de hele 
maand september de mooiste 
werken laten zien.  

Een expositiecommissie, in het 
leven geroepen door de ge-
meente Tynaarlo, heeft in het 
nabije verleden vele exposities 
verzorgd in het gemeentehuis. 
Met inzet van de vrijwilligers 
van de commissie zijn in negen 
jaar meer dan veertig tentoon-
stellingen georganiseerd. Daar-
bij was er niet alleen aandacht 
voor individuele kunstenaars, 
maar ook voor technieken als 
etsen, houtdruk en fotografie. 
Ook waardevolle monumen-
ten, architectuur, openbare 
ruimte en landschap kwamen 

aan bod. Volgens wethouder 
Gopal een breed scala aan on-
derwerpen dat in het gemeen-
tehuis de aandacht kreeg die 
het verdiende. 

Wethouder Gopal is bijzonder 
gelukkig met de huidige expo-
sitie en hoopt dan ook dat de 
tentoonstelling een vervolg zal 
krijgen. Dat geldt ook voor de 
voormalige leden van de expo-
sitiecommissie; ook zij zijn erg 
content met de expositie en 
verheugen zich op komende 
tentoonstellingen. Wethouder 
Gopal zal zich persoonlijk in-
zetten om tot toekomstige ex-
posities te komen. De reacties 
die zij inmiddels van inwoners 
heeft ontvangen zijn zeer po-
sitief. Wethouder Gopal zal in 
overleg met VTNL kijken naar 
de mogelijkheden voor nieuwe 
tentoonstellingen. 

Weer kunst in het gemeentehuis 
van Tynaarlo!
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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.

Vervanging vijf bruggen in Spierveen Eelde
In de week van 4 oktober 2021 start Vegter waterbouw met het vervangen van vijf bruggen in de 
wijk Spierveen in Eelde. De oude houten bruggen zijn aan het einde van hun levensduur en worden 
vervangen door nieuwe kunststof bruggen. Het vervangen van de vijf bruggen duurt ongeveer twee 
weken. Heeft u vragen over de werkzaamheden neem dan contact op met de projectleider de heer 
Freddy Hoogheem van de gemeente Tynaarlo. Hij is te bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch 
0592 - 26 66 62.

Tynaarlo sluit aan bij het DAR-experiment (digitaal aanvragen rij-
bewijs) van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Inwoners 
van de gemeente kunnen daarom vanaf 1 oktober 2021 hun rijbe-
wijs digitaal verlengen.

Nu moet je nog een afspraak maken op het gemeentehuis om je 
rijbewijs  te verlengen. Maar via DAR kunnen inwoners zelf een-
voudig hun rijbewijs online verlengen. Het nieuwe rijbewijs kan 
twee werkdagen na de aanvraag worden opgehaald in het ge-
meentehuis. 

Hoe het werkt
Bij het online verlengen van een rijbewijs hoeft de aanvrager 
niet meer naar het gemeentehuis om de aanvraag in te dienen. 
De aanvrager maakt een pasfoto bij een door de RDW erkende 
fotograaf of fotocabine, waarna de foto naar de RDW wordt ver-
stuurd. Daarna rond de aanvrager de aanvraag af via de website 
van de RDW. Na ontvangst van een e-mail van de RDW kan de aan-
vrager, een afspraak op het gemeentehuis maken om het rijbewijs 
op te halen. 

Het online verlengen van het rijbewijs is alleen mogelijk voor be-
staande rijbewijzen. Vraagt u voor de eerste keer een rijbewijs aan 
of is uw rijbewijs vermist, dan kunt u alleen op het gemeentehuis 
een rijbewijs aanvragen.

Meer informatie
Op www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs staat meer informatie 
over het online verlengen van een rijbewijs. RDW-erkende foto-
grafen in de gemeente Tynaarlo staan vermeld op www.rdw.nl/
particulier/locatiewijzer.  

Gemeente Tynaarlo van start 
met digitaal verlengen rijbewijs 

Koffieochtenden Zuidlaren 
Gezellig samen een kopje koffie drinken?

Dat kan op woensdag in de even weken van 10.00- 11.30 uur
(6 oktober – 20 oktober – 3 november 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


