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Uit de Raad 
Vooruitblik raadsvergaderingen  
28 en 30 maart, 20.00 uur

Eens in de vier jaar worden raadsleden voor de gemeenteraad 
gekozen. Dit jaar kon de kiezer op 14, 15 en 16 maart stemmen. 
Op 21 maart is de definitieve uitslag vastgesteld. 
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen leest u hier meer over. 

De huidige gemeenteraad vergadert nog één keer op maandag 
28 maart. In die vergadering worden ‘de geloofsbrieven’ van de 
nieuwe raadsleden onderzocht. Dit zijn papieren waaruit blijkt 
dat een aankomend raadslid 18 jaar of ouder is, in de gemeente 
woont en geen onverenigbare nevenfuncties heeft. Onverenig-
bare nevenfuncties zijn bijvoorbeeld het zijn van ambtenaar, 
wethouder, burgemeester of lid van de rekenkamer. Na dit  
onderzoek worden de raadsleden toegelaten tot de raad. 

Op woensdagavond 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad 
geïnstalleerd. De raadsleden leggen de eed of belofte af. Hier-
mee verklaren of beloven zij dat ze geen giften hebben ont-
vangen of gunsten hebben gedaan om gekozen te worden tot 
raadslid en dat zij dit in de tijd dat ze raadslid zijn ook niet 
zullen doen. Daarnaast verklaren of beloven zij de plichten van 
het raadslidmaatschap naar eer en geweten te vervullen. Na 
de installatie kunnen de raadsleden aan de slag. Er wacht hun 
een uitgebreid inwerkprogramma waarin ze wegwijs worden 
gemaakt met de gemeentelijke organisatie en alles wat reilt 
en zeilt. De eerste inhoudelijke raadsvergadering is op dinsdag  
19 april. 

De volledige agenda en bijbehorende stukken van raadsverga-
deringen vindt u op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. U kunt 
de bijeenkomsten van de raad live meekijken via de raadsweb-
site: raad.tynaarlo.nl. 

Bijna honderd vrijwilligers in de 
gemeente Tynaarlo gingen af-
gelopen zaterdag op de Lande-
lijke Opschoondag op pad om 
zwerfafval op te ruimen. Jong 
en oud deden mee aan de actie, 
die dit jaar voor de twintigste 
keer plaatsvond. De gemeente 
ondersteunt dit initiatief door 
grijpers, handschoenen, afval-
zakken en afvalzakringen be-
schikbaar te stellen.

Bewustwording
In Zuidlaren werd de actie ge-
coördineerd door Corry Drint, 
die zich naar eigen zeggen geel 
en groen kan ergeren aan de 
rotzooi die ze tegenkomt tij-
dens haar wandelingen: “Ik ge-
niet van de natuur en wil ook 
wat terugdoen. Daarom doe 
ik mee aan de actie. Je bent er 
natuurlijk niet met een keer per 
jaar opruimen, maar zo’n actie 

als dit draagt wel bij aan de be-
wustwording.” 

Wat ligt er zoal?
Corry heeft voor alle deelne-
mers in Zuidlaren, waaronder 
ook groepen leerlingen van 
Obs Schuilingsoord en Cbs de 
Tol, een routeplanning ge-
maakt. Zij heeft daarvoor van 
tevoren in kaart gebracht waar 
afval lag. Het gaat dan met 
name om blik, snoeppapiertjes, 
sigarettenpeuken, frisdrank-
doosjes, lege sigarettendoosjes 
en mondkapjes. 

Vrijwilligers
Naast de deelnemers in Zuidla-
ren deden ook inwoners uit de 
andere dorpen mee en gingen 
medewerkers van IVN Eelde- 
Paterswolde en statushouders 
uit Vries (Yadeborg) op pad om 
op te ruimen in de buurt.

Zelf in actie komen? Bijvoor-
beeld door op te ruimen tijdens 
het wandelen of hardlopen? 
De gemeente kan hierin onder-
steunen. Neem contact op  via 
afval@tynaarlo.nl. 

Geschat wordt dat er in  
Nederland tussen de 35 en 140 
miljoen kilo zwerfafval per 
jaar op straat of in het groen 
belandt. Plastic zwerfafval kan 
door de wind of via rivieren 
in zee terechtkomen en daar 
de ‘plasticsoep’ verergeren. 

Gooi afval daarom altijd in 
een openbare vuilnisbak of 
neem het mee naar huis. Afval 
op straat en in het groen ver-
gaat vaak heel traag. Kauw-
gom vergaat pas na minstens 
20 jaar, een aluminium drank-
blikje vergaat nauwelijks.

Vrijwilligers Tynaarlo gaan zwerfafval te lijf op 
Landelijke Opschoondag 

Corry Drint (derde van links) en vrijwilligers in Zuidlaren

Meedoen aan jeu de boules? 
De buurtsportcoaches organiseren weer een gezellige middag met 
een potje jeu de boules.   Iedereen is welkom! Er zijn ballen aan-
wezig, maar heeft u zelf een set, neem het gerust mee. 

Waar:  de baan op de hoek Stoffer Holtjerweg/
 Korenbloemweg te Eelde 
Wanneer: donderdag 31 maart 14.00 - 15.30 uur 
Kosten: geen 
Aanmelden: via sport@tynaarlo.nl of bel 06 -11951273

Op zondag 27 maart wordt 
de Brink in Zuidlaren tijdelijk 
omgedoopt tot festival terrein 
waar ‘De Theaterkaravaan’ 
neerstrijkt: een stoet met the-
atrale mobiele wagens waar-
bij theater, muziek, dans en 
sport te bewonderen zijn. Kom 
om 13:00 uur en om 14:30 uur 
langs en zwerf langs tal van leu-
ke, spannende en inspirerende  
mini-voorstellingen. 

Artistiek leiders van de Theater-

karavaan zijn Rik Boer en Kitty 
Boon. Jongeren uit de gemeen-
te spelen de hoofdrol in de 
acts. Zij hebben hieraan vooraf-
gaand deelgenomen aan work-
shops op het gebied van elek-
tronische muziek, beatboxen, 
graffiti-kunst, theater, video-fo-
tografie en dans. Deze work-
shops werden georganiseerd in 
de verschillende kernen. 

Ook worden de drie winnende 
foto’s van ‘Het mooiste plaatje 

van Tynaarlo’ gepresenteerd. 
Deze fotowedstrijd, waar-
bij jongeren van  8 tot 18 jaar  
samen met een professionele 
fotograaf foto’s hebben ge-
maakt, vond eind vorig jaar 
plaats in de bibliotheek van 
Zuidlaren. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.atelierkat.nl/projects/
theaterkaravaan. 

Theaterkaravaan op de Brink in Zuidlaren
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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:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Voor het afhalen van documenten hoeft u geen afspraak te maken.
Een afspraak maakt u:• Via ‘online afspraak maken’ op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Paasvuren op eerste paasdag, 
17 april 
Er bestaat ook dit jaar voor particulieren de mogelijkheid om 
houtafval aan te brengen voor de opbouw van een paasvuur. 
De gemeente heeft ontheffingen verleend voor de volgende 
paasvuren:

Tynaarlo: Dorpsbelangen Tynaarlo
Eelde: Paasvuur Eelde 
Eelde: VvV Eelde 
Vries:  VvV Vries   
Bunne-Winde Vereniging Volksvermaken Bunne-Winde-
 Bunnerveen 
Zeijen: Belangenvereniging Schoolkring Zeijen  
Yde-De Punt:  Vereniging Dorpsbelangen Yde De Punt    
Taarlo:  Dorpsbelangen Taarlo   
Midlaren: Dorpsfeestcommissie Midlaren  
Zuidlaarderveen: Dorpsver. Dorpsbelangen Zuidlaarderveen 
Donderen: VVV Donderen 

Binnen deze dorpen ligt de organisatie van de paasvuren in 
handen van het plaatselijke comité. Bij  het comité kunt u nade-
re informatie krijgen over tijden waarop u uw houtafval kunt 
inleveren. 

Het ontsteken van de paasvuren: 
De paasvuren worden ontstoken op eerste paasdag 17 april 
2022 om ongeveer 19.00 uur.
Als wordt verwacht, dat derden daarvan overmatige hinder 
zullen ondervinden, in de vorm van rook en stankoverlast of 
bij een windkracht van 5 of meer, wordt een paasvuur niet ont-
stoken. 

Indien er sprake is van extreme droogte kan het college van 
burgemeester en wethouders besluiten dat het paasvuur niet 
mag worden ontstoken.

Wat voor houtafval mag worden gebracht:
• onbewerkt houtafval (geen houtstobben), dat wil zeggen: 

niet bewerkt met oliën of chemische producten, zoals verf, 
lak, impregneer-middel en dergelijke;

• snoeitakken.

Ander afval is niet toegestaan. Dus geen riet, stro, hooi, stob-
ben, olieproducten, rubber, kunststoffen, chemisch afval, plas-
tics, vloerbedekking, meubels, kleding of ander materiaal dat 
het milieu nadelig kan beïnvloeden. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het team  
gemeentewerken-veiligheid, telefoonnummer 0592 266662.

Een bijbaan bij de brandweer
Brandweervrijwilligers zijn betrokken mannen en vrouwen die wonen of (thuis)werken in de omge-
ving van de post. Brandweerwerk is teamwerk dat naast de dagelijkse activiteiten wordt uitgevoerd. 
Een bijbaan bij de brandweer is een bijzondere kans om jezelf verder te ontwikkelen én je talenten 
breder in te zetten voor de samenleving. Brandweervrijwilligers krijgen een volledig betaalde oplei-
ding en ook de oefen- en inzeturen worden vergoed.  

Schuilt er een hulpverlener in jou? 
Op zaterdag 26 maart houdt de brandweer in Vries een inloopmoment, niet te verwarren met een 
open dag. De post opent van 10.00 tot 13.00 uur haar deuren om nieuwe vrijwilligers te ontmoeten. 
Ben jij geïnteresseerd in het worden van brandweervrijwilliger, of wil je ontdekken of brandweer-
werk iets voor jou is? Kom kennismaken met het team en de taak; wees welkom in Vries! 

De brandweer in Vries zoekt collega’s. 
Is brandweervrijwilliger worden iets voor jou? 

Is de keuze die je maakt in de 
supermarkt, daadwerkelijk een 
gezonde keuze? 
Op verpakkingen van voedings-
middelen staan vaak veelbelo-
vende teksten. Light, minder 
vet, geen suikers toegevoegd. 
Waar moet je op letten om een 

gezonde of bewustere keuze te 
maken? Vraag het aan de dië-
tiste!

Meld je nu aan voor een gra-
tis supermarkttour met de di-
etiste op woensdag 30 maart 
van 15:30 - 17.00 uur bij Jumbo 

Pepping, Stoffer Holtjerweg 1 
in Eelde. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar 
heidi@previtas.nl.

Deze tour wordt mede moge-
lijk gemaakt door het Lokaal 
Preventieakkoord Tynaarlo.

Gratis supermarkttour bij Jumbo Eelde


