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19 oktober Zuidlaardermarkt
De 820e Zuidlaardermarkt 
wordt op dinsdag 19 oktober 
gehouden. Kleiner, ruimer en 
gericht op doorstroom van pu-
bliek.  Burgemeester Marcel 
Thijsen is blij dat hij met de 
markt een stap naar ‘normaal’ 
kan zetten. “Sterker nog, we 
moeten weer los. Want daar 
zijn we allemaal aan toe. Al 
doen we dat natuurlijk wel 
binnen de mogelijkheden die 
de huidige coronamaatregelen 
ons bieden.”

Zuidlaardermarkt is door-
stroomlocatie
De warenmarkt, paardenmarkt 
en de kermis zijn zogenoemde 
doorstroomlocaties. Hiervoor 
geldt dat ze georganiseerd 
kunnen worden mits er genoeg 
ruimte is voor bezoekers. Daar-
naast moet ervoor gezorgd 
worden dat het publiek goed 
door kan stromen. Wat dat in 
hoofdlijnen betekent voor de 
warenmarkt, paardenmarkt en 
kermis staat hieronder. 

• Warenmarkt
Het marktterrein is aanzien-
lijk vergroot door toevoe-
ging van de Telefoonstraat. 
Verder komt er meer ruimte 
tussen de kramen en worden 
ze aan één kant van de weg 
geplaatst. Hierdoor ontstaat 
er eenrichtingsverkeer en 

daarmee een betere door-
stroming van publiek. 

• Kermis
De kermis komt in het mid-
den van de grote Brink te 
staan. Door deze andere op-
stelling ontstaat meer ruimte 
rondom de attracties. 

• Paardenmarkt
Paardenhandelaren die in 
2019 bij de marktorganisatie 
geregistreerd stonden heb-
ben een persoonlijke uitno-
diging ontvangen om hun 
paarden te verhandelen. Er is 
dit jaar geen plaats voor han-
delaren die op de bonnefooi 
naar Zuidlaren komen. Verder 
vindt er vanaf de markt geen 
export plaats. Ten slotte is het 
handelsterrein alleen toegan-
kelijk voor handelaren en ko-
pers. Publiek wordt rondom 
het handelsterrein geleid. Zo 
kan men toch de sfeer proe-
ven en de paarden zien. 

Coronatoegangsbewijs
Omdat de warenmarkt, de 
kermis en de paardenmarkt 
doorstroomlocaties zijn is een 
Coronatoegangsbewijs niet no-
dig. Alleen bezoekers die naar 
binnen willen bij een horeca-
gelegenheid moeten hun Co-
ronatoegangsbewijs tonen. Om 
dit te vereenvoudigen voor de 
bezoekers en de horeca wordt 

er tijdens de Zuidlaardermarkt-
week gewerkt met QR-pols-
bandjes. Meer hierover lezen 
kijk op www.tynaarlo.nl/zuid-
laardermarkt.

Feestweek
Rond de Zuidlaardermarkt 
worden tal van activiteiten ge-
organiseerd. Zaterdag 16 ok-
tober om 10.00 uur is de start 
van de 45e Zuidlaardermarkt-
loop. ‘s- Middags is er een kin-
derrommelmarkt en ’s avonds 
vuurwerk. Zondag 17 oktober 
zijn de winkels open en is er 
straattheater. Woensdag sluit 
de feestweek af met de tradi-
tionele kindermiddag op de 
kermis. Het programma vindt 
u op www.evenementenzuid-
laardermarkt.nl.

Veel straten afgesloten
Tijdens de feestweek en de 
Zuidlaardermarkt zijn veel stra-
ten in en rond het centrum van 
Zuidlaren afgesloten. Op www.
tynaarlo.nl/zuidlaardermarkt 
staat een overzicht.

Tot slot
Meer lezen en op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws 
over de Zuidlaardermarkt? 
Kijk dan op www.tynaarlo.nl/
zuidlaardemarkt of volg de ge-
meente Tynaarlo op facebook.

Wijziging afvalinzameling
Vanwege de Zuidlaardermarkt, op dinsdag 19 oktober, wordt in de hele gemeente de afvalinza-
meling verschoven van dinsdag 19 naar zaterdag 23 oktober. De wijziging staat ook in de Afval-
wijzerapp en op www.mijnafvalwijzer. 

De Afvalwijzerapp kunt u downloaden in de Appstore, Google Play en Windows Store. U kunt zelf 
“notificaties” instellen om een melding te ontvangen wanneer welke afvalcontainer bij de straat 
moet. Ook ontvangt u een melding wanneer er wijzigingen zijn in het inzamelschema.

Initiatiefneemster Carolien 
Wolbers van de hondenlos-
loopplek aan de Burgemeester 
Legroweg in Eelde is van start 
gegaan met het gereedmaken 
van de losloopplek. Het gaat 
om het veldje naast de Baggel-
wiekenplas. Ze doet dit samen 
met zo’n twintig vrijwilligers 
die er - net als zij - naar uitkij-
ken hun hond hier onaange-
lijnd uit te kunnen laten. 

Invulling en planning
Bedoeling is dat het een on-
derhoudsvrije speelplek wordt 
voor honden, met zoveel mo-
gelijk natuurlijk materiaal. Op 
dit moment wordt er vooral ge-
snoeid en worden kleine boom-
pjes en struiken weggehaald, 
zodat het een overzichtelijk 
veldje wordt. Mogelijk wordt er 
gras bijgezaaid. De groep vrij-
willigers gaat een hek plaatsen 
om het veldje. De werkzaamhe-
den worden uitgevoerd in de 
weekenden en vinden plaats in 
afstemming met de gemeente. 
Wanneer de losloopplek ge-
reed is, is onder andere afhan-
kelijk van het weer. 

Crowdfundingsactie
Om geld in te zamelen is Ca-
rolien Wolbers een crowdfun-
dingsactie begonnen. Wie bij 
wil dragen aan de honden-
speelplek kan geld doneren via 
www.steunactie.nl. Vul daar-
voor in de zoekbalk ‘Honden-
speelplaats Eelde/Paterswolde’ 
in. Op dit moment is er € 665 
ingezameld, het streefbedrag is 
€ 2000.

Pilot
Het college van B&W heeft be-
sloten om dit grasveld aan te 
wijzen als hondenlosloopplek. 
Het gaat in eerste instantie om 
een pilot van een jaar. Daarna 
kijken B&W op basis van de er-
varingen of ze met de pilot wil-
len doorgaan.

Contact
Wie vragen of opmerkingen 
heeft kan daarmee terecht bij 
Carolien Wolbers via honden-
speelplaatseelde@gmail.com. 
Het is ook mogelijk om hierover 
contact op te nemen met de 
gemeente. Dat kan via het alge-
mene nummer 0592 – 266 662.

Start gereedmaken 
hondenlosloopplek Eelde  

Deel uw ervaring met  
duurzaam wonen 
Hebt u al ervaringen opgedaan met het duurzamer maken van 
uw huis? Deel op zaterdag 30 oktober en 6 november het met 
anderen om zo meer mensen te inspireren ook stappen te zetten. 
De afgelopen jaren hebben een aantal inwoners meegedaan en 
ze vonden het erg leuk om mee te doen. Meld uw woning aan via 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden 
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Onderhoud bestrating
In week 42 start de gemeente met groot onderhoud aan de bestrating. De werkzaamheden 
leveren in principe geen overlast op voor het doorgaande verkeer. Indien nodig wordt voor het 
doorgaande verkeer een omleidingsroute ingesteld en met borden aangegeven.

Vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer Wim Danhof. Hij is te  
bereiken via 0592 – 26 66 62 of per e-mail via info@tynaarlo.nl.

Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden.

Wanneer  Plaats Straat

Week 42 en 43 Eelde Broekstukken, tegelpaden speelweide
  tussen huisnummers 16 en 30

Week 42 t/m 50 (in fasen) Tynaarlo de Brink en de Schoolstraat tot
  voorbij de Achterweg 

Week 43 t/m 45 Eelde Kooistukken, tegelpad tussen 
  huisnummers 29 en 49

Week 46 Eelde Mozartweg: tegelpad tussen de 
  Chopinweg en de Kooiweg. 
  (vanaf Kooiweg 30 t/m Mozartweg 4)

Week 46 t/m 49  Eelde Paardepad: vanaf Schoollaan 2 tot het
  fietspad Burg. Legroweg

Week 47 t/m 50 Yde Duinstraat vanaf huisnummer 
  2 t/m huisnummer 8

Week 47 t/m  50 Vries Nachtegaalstraat t/m de aansluiting
  Holtenweg 

De bovenstaande planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter en don-
kerder worden. Fietsverlichting is dan extra belangrijk. Heb jij 
je fietsverlichting al gecheckt? Op www.lichtaanengaan.nl vind 
je een handige checklist om te kijken of jouw fietsverlichting in 
orde is. Zo fiets je veilig naar school, de sportclub, muziekles, 
vrienden en andere leuke afspraken. Donker buiten? Licht aan 
en gaan!

Op www.lichtaanengaan.nl vind je ook andere handige tips 
over fietsverlichting. Wist je bijvoorbeeld dat extra verlichting, 
zoals knipperende lichtjes en fietsslingers in je wiel, niet is toe-
gestaan? 

Enquête doorfietsroute de 
Groene As 
Geef uw mening over het effect van de nieuwe borden langs de 
fietsstraat Sluisweg (Tynaarlo). Tot maandag 18 oktober kunt u de 
enquête invullen op http://mijnfietspad.nl. Zo zorgen we er samen 
voor dat de doorfietsroute De Groene As een prettige en veilige 
verbinding blijft.
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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.

In de Basisregistratie Personen 
(BRP) zijn gegevens opgenomen 
van iedereen die in de gemeen-
te woont. Het gaat hierbij niet 
alleen om adresgegevens, maar 
bijvoorbeeld ook om gegevens 
over een huwelijk of geregis-
treerd partnerschap, nationali-
teit, ouders en kinderen.

Geen verstrekkingsbeperking 
mogelijk
Uw gegevens worden automa-
tisch verstrekt aan diverse over-
heidsinstellingen en bijzondere 
maatschappelijke instellingen, 
zoals pensioenfondsen en ver-
zekeringsmaatschappijen. Deze 
instellingen gebruiken uw ge-
gevens voor uit te voeren wet-
telijke taken. Ze baseren hun 
beslissingen vaak op informatie 
uit de BRP. Instanties die uw ge-
gevens ontvangen zijn daarvoor 
geautoriseerd door het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken. De 
verstrekking van deze gegevens 
kunt u niet voorkomen.

Geen gegevensverstrekking
In enkele gevallen kunnen ook 
anderen vragen om uw gege-
vens in de BRP aan hen te ver-
strekken. Uiteraard gaan wij 
daar heel zorgvuldig mee om. 
In onze gemeentelijke verorde-
ning ligt vast hoe wij dat doen. 
Voor bijvoorbeeld familie, ver-
enigingen of particulieren zon-
der commercieel belang geldt 
dat er geen informatie over u 
wordt verstrekt als u daar zelf 
geen toestemming voor hebt 
gegeven.

Belangenafweging
Daarnaast zijn er instanties die 
gegevens vragen voor de uit-
voering van bepaalde wettelij-
ke voorschriften. Voorbeelden 
hiervan zijn advocaten voor het 
aanspannen van een rechtszaak 
en kerken voor het bijhouden 
van hun ledenadministratie. 
Voor deze instanties kunt u ver-
strekkingsbeperking van uw ge-
gevens verzoeken. Soms bepaalt 
de wet dat verstrekking toch 

moet worden gedaan. In dat ge-
val zal de gemeente een afwe-
ging moeten maken tussen uw 
(privacy) belang en het belang 
van de verstrekking. U wordt 
altijd in de gelegenheid gesteld 
hierover uw mening te geven.

Formulier verzoek tot verstrek-
kingsbeperking
U kunt via www.tynaarlo.nl di-
gitaal een verzoek tot verstrek-
kingsbeperking indienen. Hier-
voor heeft u DigiD nodig. Nadat 
de gemeente uw verzoek heeft 
verwerkt ontvangt u daarvan 
een bevestiging. Wilt u liever 
persoonlijk een verzoek tot ver-
strekkingsbeperking indienen? 
Maak dan een afspraak. Aan de 
balie wordt u gevraagd een gel-
dig identiteitsbewijs te tonen.

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met het 
team Publiekszaken en Advies. 
Ook is meer informatie te vin-
den in ons digitaal loket op 
www.tynaarlo.nl.

Verstrekkingsbeperking gegevens  
Basisregistratie Personen (BRP)

Meer weten over hoe het Na-
tionaal Park Drentsche Aa om-
gaat met actuele uitdagingen? 
Bekijk dan vanaf donderdag 14 
oktober het webinar over het 
nieuwe Beheer-, Inrichtings- en 
Ontwikkelingsplan (BIO-plan) 
voor het Drentsche Aa-gebied. 
Als vervolg op het webinar zijn 
er dinsdag 26 en donderdag 
28 oktober twee inloopbijeen-
komsten.

Webinar 
Het webinar is bedoeld om de 
inwoners in het gebied van 
Drentsche Aa te informeren 
over het nieuwe BIO-plan. Het 
webinar is vanaf donderdag 14 
oktober te bekijken via  www.
drentscheaa.nl/bioplan. Op 
deze pagina vindt u ook het 
plan zelf.

Inloopbijeenkomsten
Vragen over het plan kunnen 
kunt u stellen tijdens de twee 
inloopbijeenkomsten. Dinsdag 
26 oktober in Café Restaurant 
Hofsteenge in Grolloo en don-
derdag 28 oktober in Café De 
Drentsche Aa in Schipborg. Bij 
beide bijenkomsten kunt u tus-
sen 16.00 en 20.00 binnenlo-
pen.

Voor de bijeenkomsten gelden 
de richtlijnen van de overheid. 
Vergeet daarom niet uw co-
ronatoegangsbewijs mee te ne-
men.

Heeft u een idee?
Heeft u een idee voor de invul-
ling van het plan voor het Nati-
onaal Park Drentsche Aa? Laat 
het weten via www.drentsche-
aa.nl/ikhebeenidee. 

Nationaal Park Drentsche Aa 

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


