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Twee grote supermarkten op PBH-terrein? 

Stal je fiets veilig in een hub-fietskluis; nu met korting! 

Twee hedendaagse supermark-
ten op het PrinsBernhardHoe-
ve-terrein in Zuidlaren? Of een 
maximale spreiding over het 
dorpscentrum van kleinere su-
permarkten met beperkt par-
keren? Voor die keuze staat de 
gemeenteraad volgens Burge-
meester en Wethouders op kor-
te termijn.

Ongewenste mogelijkheden
Twee andere mogelijkheden 
voor de toekomst van het 
dorpscentrum vallen volgens 
B&W inmiddels af. Eén daarvan 
is de verbouwing van de super-
marktpanden waar nu de Jum-
bo en de Action in zitten aan de 
Stationsweg tot twee moderne 
full service supermarkten. Daar-
voor zou het historisch dorps-
gezicht te vergaand moeten 
worden aangetast. Onder an-
dere het parkeren is een groot 
probleem.  

Ook ongewenst is één qua op-
pervlakte, assortiment en par-
keren bescheiden supermarkt 
aan de Stationsweg/Marktstraat 
en een grote, moderne op het 
PBH-terrein. De verwachting is 

dat een deel van de consumen-
ten hun boodschappen dan 
elders blijft doen. Op de lange 
termijn is dit niet goed voor het 
dorpscentrum als geheel. 

Blijft over: twee gelijkwaardige 
supermarkten
Blijft de keuze over tussen a) 
twee bij Zuidlaren passende su-
permarkten op het PBH terrein 
en b) twee beperkte winkels, 
waarvan één aan de Stations-
weg/Markstraat en één op het 
PBH-terrein. 

Twee kleinere supermarkten, 
verspreid over het winkelge-
bied, zorgen ervoor dat klanten 
naar elders uitwijken, wat ook 
de andere winkels in Zuidlaren 
zou schaden. Die andere win-
kels zouden wel voordeel heb-
ben van de geringe afstand tot 
de supermarkten.

Twee ruime, moderne super-
markten op het PBH-terrein 
zouden weer meer mensen prik-
kelen in Zuidlaren hun bood-
schappen te (blijven) doen. Een 
deel van hen zou ook andere 
winkels in het dorpscentrum 

bezoeken, waar het hele cen-
trum voordeel van heeft. B&W 
zouden zich er bovendien voor 
inspannen om in de panden van 
de huidige Jumbo en de voor-
malige Albert Heijn nieuwe pu-
bliekstrekkers te krijgen.

Overleg
B&W willen de komende pe-
riode met belanghebbenden 
en uiteraard de gemeenteraad 
overleggen over de keuze tus-
sen twee hedendaagse super-
markten op het PBH-terrein en 
twee kleinere supermarkten 
waarvan één aan de Stations-
weg en één op het PBH-terrein. 

Gaat het niet lukken om tot een 
keuze te komen, dan dreigt de 
terugval-optie van twee kleine 
supermarkten aan de Stations-
weg en blijf alles zoals het was, 
maar dat wil eigenlijk niemand. 
B&W neigen daarom op dit mo-
ment naar twee moderne su-
permarkten op het PBH-terrein. 
Meer informatie over de ont-
wikkeling van het dorpscen-
trum Zuidlaren is te vinden op 
www.tynaarlo.nl/samen-wer-
ken-zuidlaren. 

Op acht hubs in Groningen en 
Drenthe kunnen reizigers in 
oktober voordelig gebruikma-
ken van een hub-fietskluis. Rei-
zigers kunnen hun fiets veilig 
stallen in de kluis, voordat ze 
overstappen op de bus of ander 
vervoer. De fietskluis is geschikt 
voor allerlei soorten fietsen. 
Voor elektrische fietsen is er 
een oplaadpunt in de kluis.

Het gebruik van een hub-fiets-
kluis kost normaal € 0,10 per 
uur en € 0,75 per dag. Tot 1 no-

vember betalen reizigers slechts 
€ 0,01 per uur en € 0,10 per dag. 
Er staan op dit moment acht 
hub-fietskluizen in Groningen 
en Drenthe. Op de hubs Borger 
(N34), Gieten (N33/N34), Leek 
(A7), Peize (N372), Stadskanaal, 
Vlagtwedde, Westlaren (Zuidla-
ren) en Zuidhorn.

Hoe werkt het?
De hub-fietskluizen zijn flexi-
bel in gebruik. Je huurt de kluis 
per uur, per dag of meerdere 
dagen. De kluizen zijn te reser-

veren, openen en te betalen via 
de app ‘Fietskluizen’. De app 
is gratis te downloaden via de 
App- of Play-store. Om de app 
te gebruiken, maak je een ac-
count aan en betaal je eenma-
lig € 0,01. Je kunt (van tevoren 
of ter plekke) een kluis reser-
veren, zodat je zeker bent van 
een plek. Op de app kun je ook 
zien hoeveel kluizen er op dat 
moment beschikbaar zijn. Kijk 
voor meer informatie over de 
werking van de hub-fietsklui-
zen op www.reisviahub.nl

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 28 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:

Groningen Airport Eelde
De financiële situatie van GAE is, mede door corona en het vrijwel 
volledig stilvallen van het luchtverkeer, niet voorspoedig. Daar-
om vergaderde de gemeenteraad over een investeringsverzoek 
van de luchthaven. De gemeenteraad stemde in met het verle-
nen van een overbruggingsfinanciering in de vorm van een voor-
schot op al gereserveerde- en aanvulling op eerder verstrekte 
subsidie. De raad stemde ook in met een aanvullende financiële 
bijdrage voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazer-
ne.  Er werd nog geen besluit genomen over de aandelen van de  
gemeente. Op 5 oktober is er een technische bespreking over 
de aandelen. Deze raadsbijeenkomst is live te volgen via de 
raadswebsite. Op 12 oktober staat het voorstel over de aande-
len op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. 

Vooruitblik raadsvergadering 12 oktober,  
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:

Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) Zuidlaren 
(Prins Bernhard Hoeve-terrein)
Dit punt is vanwege tijdgebrek niet besproken op 28 september 
en staat daarom op 12 oktober opnieuw op de agenda. In het 
Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) staat wat de 
plannen zijn voor de inrichting van het terrein. Het SPvE stond 
eerder op 15 juni op de agenda maar omdat er onduidelijkheid 
was over de op het terrein gelegen manege is de bespreking 
van het agendapunt uitgesteld tot na de zomer. 

Aandelen Groningen Airport Eelde
Tynaarlo bezit 4% van de aandelen van Groningen Airport  
Eelde. Het is nu de vraag of de gemeente die aandelen wil hou-
den en wat er moet gebeuren met de eerder door de gemeente 
Assen verkochte aandelen.  

Investeringsplanning sport- en welzijn
De gemeenteraad heeft gevraagd om een overzicht van de  
investeringsplanning van sport- en welzijnsaccommodaties. Die 
investeringsplanning geeft inzicht tot 2030 in de subsidies, die 
de gemeente verstrekt aan sport- en welzijnsinstellingen met 
eigen accommodaties.

Kijk live mee 
Via de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u live meekijken met 
de raadsvergadering. Of deze later terugkijken. Wilt u zelf iets 
zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie 
via griffie@tynaarlo.nl.

Henny van den Born is gebieds-
wethouder voor Bunne, De 
Punt, Donderen, Eelderwolde, 
Yde, Winde en Zeijen, Pepijn 
Vemer is gebiedswethouder 
Vries en Hanneke Wiersema is 
gebiedswethouder Zuidlaren. 
De gebiedswethouders houden 
een telefonisch spreekuur. Tij-
dens een spreekuur kunt u bij-
voorbeeld vragen stellen of een 
verzoek voorleggen.

Wethouder Van den Born
dinsdag 12 oktober
14.00-15.00 uur

Wethouder Wiersema
donderdag 14 oktober
15.00-16.30 uur

Wethouder Vemer
vrijdag 15 oktober 
13.30-15.00 uur

Het is noodzakelijk dat u zich 
van tevoren aanmeldt. Dat kan 
door uiterlijk maandag 11 ok-
tober een e-mail te sturen naar 
bestuur@tynaarlo.nl of door te 
bellen naar de gemeente via 
0592 – 266 662.

Spreekuur wethouders
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Zeventigplussers uit Zuidlaren 
en omgeving ontvangen van de 
gemeente een uitnodiging voor 
een adviesgesprek over gezond 
ouder worden. Buurtsportcoa-
ches, cultuurcoaches en mede-
werkers van welzijnsorganisatie 
Neie Naober voeren deze ge-
sprekken. 

‘Gezond en Fit ouder worden’ 
is een project voor ouderen die 
(meer) willen bewegen, ener-
giek in het leven willen blijven 
staan en hechten aan sociale 

contacten. Het is een vervolg op 
het project Sociaal Vitaal, dat in 
2018 heeft plaatsgevonden in 
Zuidlaren.

Zeventigplussers uit Zuidla-
ren, De Groeve, Midlaren en 
Zuidlaarderveen ontvangen 
de uitnodiging. Samen met de 
coaches kijken zij naar moge-
lijkheden en het eventuele cur-
susaanbod. Dit kan op het ge-
bied van sport zijn, maar ook op 
het sociaal vlak. Deze week kan 
men de brief thuis verwachten.

Gezond en Fit ouder worden’ 
in Zuidlaren en omgeving

Het is weer oogsttijd! Dat be-
tekent dat er veel landbouw-
voertuigen te vinden zijn op 
de weg om de oogst van het 
land te halen. Deze voertuigen 
zijn groter en rijden langzamer. 
Ook laten landbouwvoertuigen 
soms modder op de weg achter. 
Hierdoor kan er, vooral in com-
binatie met regen, gladheid 
ontstaan. Wees daarom extra 

alert als je de weg op gaat.

Kom je modder tegen op de 
weg?  Pas dan je snelheid aan. 
Raak je toch met je auto in de 
slip, laat dan het gas los en houd 
je stuur recht. En: trap niet op 
de rem, om te voorkomen dat 
de auto nog meer in de slip 
raakt.

Het is oogsttijd:  
kans op modder op de weg 

Presentatie schetsontwerp  
herinrichting Hoofdweg Eelde online
Verkeerskundig bureau Royal HaskoningDHV heeft een schetsontwerp 
gemaakt voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde. Alhoewel de  
coronamaatregelen versoepeld zijn, gaat de gemeente op dit moment 
nog terughoudend om met het organiseren van informatiebijeenkomsten.  
Daarom is er een online presentatie te vinden op  

www.tynaarlo.nl/hoofdwegeelde   

Van woensdag 6 tot en met woensdag 13 oktober kunnen  
inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden per 
email reageren via hoofdwegeelde@tynaarlo.nl.  
Vragen worden zo snel mogelijk beantwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is een schetsontwerp? 
Het schetsontwerp is de eerste ‘echte’ ontwerpfase in het proces. Hierin  
worden de hoofdkeuzes van de gemeenteraad vertaald in een tekening.  
Details staan hierin nog niet uitgewerkt. Dat volgt later pas in het voorlopig en 
definitief ontwerp. Op het voorlopig ontwerp kunnen inwoners, ondernemers 
en overige belanghebbenden opnieuw reageren. Dit ontwerp wordt in  
november gepresenteerd. 
 
In gesprek tijdens spreekuur 
Wie naar aanleiding van de presentatie toch liever persoonlijk in gesprek  
wil gaan, kan zich aanmelden voor het spreekuur met projectleden van de 
gemeente en de verkeersdeskundige van Royal HaskoningDHV. Dit kan  
telefonisch via 0592 - 266 662, of per email via hoofdwegeelde@tynaarlo.nl. 
Voor ondernemers die in gesprek willen is er een apart spreekuur. 
 
Lukt het online niet? 
Voor belanghebbenden en belangstellenden die geen internet 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 contact op met  
de gemeente via 0592 - 266 662. 
 

Doe mee met een 
scootmobielentocht 

Vindt u het leuk om eropuit te gaan met uw 
scootmobiel en lijkt u het leuk om met andere 

scootmobielrijders een tochtje te maken? 
Geef u dan nu op voor een scootmobielentocht!

  Aanmelden voor één of alle drie de tochten  
  is verplicht via sport@tynaarlo.nl of 06-11297976 

  Kom met een volle accu!

  Maximaal 15 deelnemers U bent 
van harte 
welkom!

14.00 uur vertrek  
(vanaf 13.50 uur verzamelen)  
Parkeerplaats  
Wolferdinge 1b  
(achter de Mozaiëk)   
Gelegenheid voor koffie 
of thee onderweg

Woensdag  

20 
oktober 

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen (zoals vergunningen, 
verkeersbesluiten, bestemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.
Via  https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen blijft u op de hoogte van alle be-
kendmakingen en kennisgevingen. 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.
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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.

Wandel mee voor een goed klimaat
Wie zich betrokken voelt bij het milieu en klimaat, kan een of 
meer dagen meewandelen met de wandeltocht van Gronin-
gen naar Glasgow van de Stichting Urgenda. In Glasgow is van 
31 oktober tot 12 november de klimaatconferentie COP26 van 
de Verenigde Naties. Urgenda roept de deelnemers daaraan 
op de inspanningen tegen klimaatveranderingen te vergro-
ten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tot 1,5 tot 2 
graden te beperken.

De wandeling begint woensdag (6 oktober) in de Eemshaven 
en komt vrijdag door de gemeente Tynaarlo. Bij café Onder de 
Linden in Vries steekt wethouder Gopal de lopers dan een hart 
onder de riem.

De route gaat na Vries via Zwolle, Deventer, Apeldoorn en 
Utrecht naar Rotterdam, waar de wandelaars maandag 25 
oktober in de trein naar Edinburg stappen. Door het Schotse 
landschap wandelen ze vervolgens in vier dagen naar Glasgow.

Wie een of meer dagen wil meelopen, kan zich opgeven via 
www.climatemiles.nl.

Ter gelegenheid van de wandeling op deze gemeentepagina 
extra aandacht voor de mogelijkheden om energie te bespa-
ren en uitstoot van CO2 te beperken.

De gemeente Tynaarlo start 
binnenkort samen met de pro-
vincie Drenthe een pilotproject 
voor bedrijven op bedrijven-
terrein De Punt die willen ver-
duurzamen, met onder meer 
een gratis energiescan.
De scan laat zien welke maatre-
gelen geschikt zijn om de ener-
gierekening te verlagen. Zo 
besparen ondernemers energie 
en dus geld. MKB-bedrijven die 
geïnteresseerd zijn, kunnen 
hiervoor contact opnemen met 
bedrijvencontactfunctionaris 
van de gemeente Gerrit van 
Bruggen, via 0592 - 266 662 of 
G.van.Bruggen@tynaarlo.nl.

Adviesgesprek
Naast de energiescan kunnen 
de ondernemers een advies-
gesprek aanvragen met senior 
adviseur Rene Wilkens van ad-
vieusbureau Bind. 

Wilkens wijst erop dat elk be-
drijf andere wensen heeft als 
het om duurzaamheid gaat. 

“De een heeft interesse in zon-
nepanelen, de ander in isolatie 
en weer een derde wil zijn wa-
genpark elektrificeren. Daar-
om zoeken wij ondernemers 
op. Wat zijn de duurzame stap-
pen die bedrijven willen zetten 
en hoe kan de overheid hen 
helpen? Die vraag willen wij 

beantwoorden.”

Op basis van de gesprekken die 
Wilkens met bedrijven voert, 
brengt hij ook de situatie van 
alle bedrijven samen in beeld. 
En hoe het bedrijventerrein als 
geheel energieneutraal kan 
worden.

Gratis adviesgesprek met energiecoach voor huurders en 
huiseigenaren
Inwoners van Tynaarlo die willen verduurzamen, kunnen gratis een onafhankelijk adviesgesprek 
aanvragen van een van de energiecoaches van de Energiecoöperatie Drentse Aa. De coöperatie 
helpt huurders en huiseigenaren energie besparen.

Adviesgesprekken voor huurders en huiseigenaren
De energiecoach bekijkt de woning van binnen en buiten en geeft bespaartips. Zo wijst hij de 
apparaten aan die energie slurpen. Huiseigenaren krijgen advies over isoleerkansen.  Met de tips 
van de coach kunnen de bewoners hun energierekening verlagen. 

Wie graag een gratis energiebesparende adviezen wil, kan via de Energie Coöperatie Drentse  
Aa een afspraak maken voor een bezoek van een energiecoach. Dat kan met een mailtje naar  
samendoen@ecdrentseaa.nl. 

‘Gouden kans’ voor ondernemers 
Vriezerbrug 
Ondernemers van het bedrijventerrein Vriezerbrug die zonnepa-
nelen op hun dak plaatsen, kunnen de door hen geproduceerde 
stroom aan het elektriciteitsnet leveren. Over de mogelijkheden 
en het rendement daarvan komt voor de ondernemers op het 
bedrijventerrein Vriezerbrug binnenkort een speciale informatie-
bijeenkomst.

Op die bijeenkomst geeft Zon Op Dak-adviseur Harald Zegeren, 
van Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO), nadere uitleg over de op-
ties die ondernemers hebben.  

Gouden kans 
Harald Zegeren spreekt 
van ‘een gouden kans’ 
voor de Vriezersbrugse 
ondernemers. “Zonne-
panelen leveren geld 
op en zijn daarnaast 
belangrijk voor het 
imago van het bedrijf. 
Consumenten doen lie-
ver zaken met ‘groene’ 
bedrijven. Vergroenen 
is daarom ook waarden-
creatie.” 

Op bedrijventerrein Vriezerburg zijn 107 daken met ruimte voor 
27.000 zonnepanelen, die samen genoeg stroom opwekken voor 
2000 huishoudens.  

Ondernemers buiten Vriezerburg
Ook bedrijven buiten Vriezerbrug kunnen ondersteuning van 
IBDO krijgen. Ondernemingen met ruimte op het dak kunnen 
gratis onafhankelijk advies krijgen, ook voor een subsidieaan-
vraag. 

Ondernemers die hierover meer willen weten, kunnen een e-mail 
sturen naar harald@ikbendrentsondernemer.nl. Het gaat hierbij 
om de grotere bedrijfsdaken. Voor huiseigenaren staan mede-
werkers van het Drents Energieloket klaar met adviezen.

Gratis Energiescan voor bedrijven op De Punt

Zonnepanelen op het dak, een 
warmtepomp of het huis ge-
isoleerd? Doe dan mee aan de 
Nationale Duurzame Huizen 
Route! 
Op zaterdag 30 oktober en 6 
november openen honderden 
huiseigenaren hun deuren om 
uitleg te geven over de duur-
zame maatregelen in hun wo-
ning. Een mooie kans om an-
dere huiseigenaren op weg te 
helpen met jouw eigen tips en 
ervaringen! 

Het evenement trekt jaar-
lijks zo’n 5.000 bezoekers en 
wordt georganiseerd in samen-

werking met gemeenten en 
provincies. Energiebesparing 
lijkt soms ingewikkeld, maar 
in bijna elk huis kunnen hier 
wel stappen in worden gezet, 
groot én klein. Door eens bin-
nen te kijken bij een buurtge-
noot, krijgen bezoekers prakti-
sche tips, zien zij de duurzame 
maatregelen in werking en 
doen zij inspiratie op voor hun 
eigen huis. 

Woning aanmelden
Lijkt het jou leuk om zelf te 
vertellen over energiebespa-
ring en de duurzame maatre-
gelen in jouw huis? Meld dan 
jouw woning aan via www.
duurzamehuizenroute.nl/aan-
melden en maak je kans op 
twee overnachtingen bij B&B 
De Nachtdijk in Cothen. Geef 
zelf aan op welke dag(delen) je 
jouw woning wilt openstellen. 

Deel jouw ervaring met duurzaam wonen! 


