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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

Tijdens de raadsvergadering van maandag 28 maart 
werd afscheid genomen van de raadsleden die na de 
gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeren in de 
raad. 

In totaal namen elf raadsleden afscheid. Jan de Jon-
ge  (ChristenUnie), Roelof Nijenbanning (VVD), René 
Spekschate (VVD), Ad Wouterson (Leefbaar Tynaarlo), 
Klaas Knot (CDA), Femmo Haisma (CDA), Edwin Hage-
man (Liberaal Groen Tynaarlo), Willem van der Meij 
(D66), Jos van den Boogaard (D66), Peter van Es (Ge-
meentebelangen Tynaarlo) en Klaas Kuipers (Groen-
Links).

Burgemeester Marcel Thijsen sprak de oude gemeen-
teraad nog eenmaal toe. Hij verwees in zijn toespraak 
naar de uitzonderlijke omstandigheden waarin deze 
raad zijn werk moest doen. “Je kon niet de contacten 
leggen die je normaal nodig hebt. Twee jaar lang niet. 
Maar het had geen invloed op de onderlinge verhou-
dingen. De raadsleden bleven coöperatief. Een voor-
beeld hiervan is dat 87 procent van de besluiten una-
niem werd genomen. De raadsleden waren betrokken, 
oprecht en opereerden altijd vanuit het belang van 
haar inwoners.”

Gemeentelijke Erepenning  
voor Klaas Kuipers

Bij zijn vertrek uit de raad ontving Klaas Kuipers de Ge-
meentelijke Erepenning uit handen van burgemeester 
Marcel Thijsen. 

Thijsen roemt Kuipers om zijn inzet in het bestrijden 
van onrecht, en dan met name zijn bijdrage aan een 
eerlijkere wereldhandel. “Al sinds de jaren zeventig 
van de vorige eeuw is hij hierin actief. Zo richtte Klaas 
de Wereldwinkel in Zuidlaren op en hielp hij deze op 
de kaart te zetten en te houden. Ook loopt fair trade 
als een rode draad door zijn werkzame leven. Werk 
met passie, werk van betekenis.” 

Verder stond de burgemeester stil bij de lange staat 
van dienst van Kuipers in de Drentse politiek voor 
GroenLinks. Kuipers was van 1994 tot 2006 gemeente-
raadslid in Zuidlaren en later in Tynaarlo. Daarna ging 
hij de provinciale politiek in als steunfractielid en nam 
hij zitting in diverse commissies. Uiteindelijk keerde hij 
in 2015 weer terug in de gemeenteraad van Tynaarlo.

Koninklijke Onderscheiding 
voor Peter van Es

Tijdens het afscheid van de raadsleden werd ook een 
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Die eer viel te 
beurt aan raadslid Peter van Es. Hij was ruim 25 jaar ge-
meenteraadslid namens Gemeentebelangen Tynaarlo. 
Van Es zat van 1994 tot 1998 in de raad van Eelde en 
van 2001 tot 2022 in de raad van Tynaarlo.  Burge-
meester Thijsen mocht de versierselen namens Zijne  
Majesteit de Koning opspelden. Thijsen prees hierbij 
de grote inzet, betrokkenheid en dossierkennis van 
Van Es.

Tynaarlo neemt afscheid van raadsleden

De gemeente wil inwoners, 
bedrijven en organisaties in-
formeren over kansen voor 
verduurzaming van woningen. 
Dit heeft het college van B&W 
vastgesteld in de Transitievisie 
Warmte (TVW), die nu ter vast-
stelling naar de gemeenteraad 
gaat. De TVW is een plan voor 
de overstap van aardgas naar 
duurzame warmte. 

Tynaarlo is een landelijke ge-
meente met veel buitengebie-
den en kleine dorpen. Voor 

veel woningen in de gemeen-
te is een collectieve oplossing 
niet mogelijk. Daarom zullen 
de meeste inwoners van de 
gemeente op eigen woning- 
niveau maatregelen moeten 
nemen om energie te besparen 
en duurzame warmte toe te 
passen. De gemeente gaat daar 
een adviserende en informe-
rende rol in spelen. 

Ook wil de gemeente aan-
sluiten bij de inzet van lokale  
bewonersinitiatieven, die zich 

richten op activiteiten rondom 
energiebesparing en verduur-
zaming.

Partijen die hebben meege-
dacht bij de visie zijn onder 
andere Enexis Netbeheer, 
lokale woningcorporaties, 
huurdersverenigingen en lo-
kale initiatieven. Ook was er 
een groep van meedenkende 
inwoners betrokken bij het 
proces. Een proces van, voor 
en door inwoners en organi-
saties. 

Tynaarlo zet in op verduurzaming van woningen 

Operatie Julianaplein: 
start fase 5
Maandag 28 maart is fase 5 van Operatie Julianaplein gestart. Deze 
fase duurt tot vrijdag 6 mei (20.00 uur). Tijdens deze fase zijn vier 
van de zes richtingen op het Julianaplein afgesloten. Daarnaast is 
de zuidelijke ringweg in beide richtingen dicht tussen knooppunt 
Euvelgunne en het Julianaplein. Verkeer kan nog wel vanaf de Eu-
ropaweg naar de Hereweg, via een speciaal aangelegde verbin-
ding over de ringweg.

Tijdens fase 5 van Operatie Julianaplein zijn op het Julianaplein 
de richtingen tussen Drachten en Hoogezand en tussen Assen en 
Hoogezand afgesloten.  Ook afrit 37 Groningen-Helpman (Here-
weg) is dicht voor verkeer vanaf het Julianaplein.

Verkeer tussen Drachten en Assen kan wel weer gebruikmaken 
van het (nieuw aangelegde) Julianaplein. Ook de verbinding tus-
sen de A28 en het centrum (via de Brailleweg) is open.

Kijk voor meer informatie op www.groningenbereikbaar.nl.

Kerststukjes graven 
Veel mensen zetten rond de kerstdagen 
kerststukjes bij graven op de begraaf-
plaatsen. Sommige kerststukjes staan er 
nog steeds en zijn verwelkt of verdord. 
Om de begraafplaatsen er weer netjes uit 
te laten zien vraagt de gemeente de kerst-
stukjes, maar ook lege vazen, bloempot-
ten en ander ongebruikt materiaal weg te 
halen. Kerststukjes en andere voorwerpen 
die na 18 april bij de graven staan worden 
opgeruimd door de gemeente. 
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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

Scootmobieltocht Eelde
Voor wie het leuk vindt erop uit te gaan met de 
scootmobiel en het leuk lijkt om met andere  
scootmobielrijders een tochtje te maken.

Wanneer:  maandag 4 april 14:00 uur
Waar:  terras Woonzorgcentrum Symphonie,  
 Mozartweg Eelde (tegenover de vijver) 
Aanmelden:  mail naar sport@tynaarlo.nl  
 of bel 06 - 1129 7976

Het gaat om een rondje van ongeveer 10 km. Kom 
met een volle accu! Er is onderweg gelegenheid om 
koffie of thee te drinken.

Groepswandelingen voor  
senioren in Zuidlaren  
(2,5 km, 5 km, 10 km)
Wandelen onder begeleiding van de buurtsportcoa-
ches. U kunt kiezen uit één van de drie afstanden.

Wanneer: donderdag 7 april 2022
Start: MFC De Ludinge, Ludinge 4 te Zuidlaren
Tijd:  13:30 uur start 10 km 
 14:30 uur start 2,5 km en 5 km
Aanmelden:  mail voor 4 april naar sport@tynaarlo.nl 
 of bel met 06 - 1129 7976

Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten een 
kop koffie/thee te nuttigen.

Scootmobieltocht Zuidlaren 
(plusmin. 10 km)
Net als in Eelde vindt er ook een scootmobielentocht 
plaats in Zuidlaren. 

Wanneer:  woensdag 13 april 14:30 uur 
 (elke tweede woensdag van de maand)
Waar:  parkeerplaats Zuidlaarder Tennis Club,  
 Wolferdinge 1b (achter de Mozaïek) 
Aanmelden:  mail naar sport@tynaarlo.nl 
 of bel 06 - 1129 7976

Denk om een volle accu! Onderweg is er gelegenheid 
voor koffie of thee. 

Workshop het nieuwe fietsen
Fietsen is heerlijk, maar ook wel eens lastig. Want het 
verkeer verandert met de dag. Daarom organiseert 
Veilig Verkeer Nederland de bijeenkomsten ‘Het 
Nieuwe Fietsen’. Tijdens Het Nieuwe Fietsen leert u 
slim omgaan met de drukte op fietspaden, krijgt u 
handige tips over verkeersveiligheid en informatie 
over de nieuwste technische ontwikkelingen van de 
fiets.

Wanneer:  woensdag 20 april 10:00-12:30 uur
Waar:   MFC de Ludinge, Ludinge 4 Zuidlaren 
Aanmelden:  mail voor 13 april naar 
 steunpuntnoord@vvn.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.doortrappendrenthe.nl

Fietsclub
Fit, veilig én gezellig doortrappen met een fietsclub. 
In beweging zijn, genieten van de mooie Drentse 
natuur en in contact zijn met andere fietsliefhebbers. 
Met de fietsclub fietst u geregeld een mooie uitge-
zette fietsroute tussen de tien en veertig kilometer. 
Een medewerker van de Fietsersbond begeleidt de 
fietsclub de eerste tien keer.

Wanneer:  start 22 april 13:30 uur
Waar:  Grand Cafe Centraal, Dorpsstraat 8 
 Tynaarlo
Aanmelden:  mail doortrappen@fietsersbond.nl  
 (opgave is niet verplicht)

Kijk voor meer informatie op 
www.doortrappendrenthe.nl

Driewielontdekdag
Drie- of vierwielfietsen zijn ideale fietsen voor wie 
niet meer zo goed durft te fietsen. Bij een driewie-
ler of vierwieler hoef je zelf niet het evenwicht te 
bewaren vanwege de extra wielen die de fiets heeft. 
Zo kun je toch nog lekker met de fiets op pad. Wilt 
u eens een driewielfiets uitproberen? Tijdens de ont-
dekdagen vertelt de Fietsersbond u alles over drie- en 
vierwielers.

Wanneer:  26 april van 12:00-16:00  uur
Waar:  Royal Flora Holland, 
 Burgemeester J.G. Legroweg 80 Eelde
Aanmelden: is niet nodig

Voor meer informatie www.doortrappendrenthe.nl

Activiteiten voor senioren in april 
 
In de gemeente Tynaarlo zijn er de komende weken verschillende activiteiten voor senioren. Heeft u een scootmobiel 
en lijkt het u leuk met andere scootmobielrijders een tochtje te maken? Behoefte aan tips tijdens het wandelen? Altijd 
al eens in groepsverband fietstochten willen maken? Een keer een driewielfiets uitproberen? Of wilt u meer weten over 
verkeersveiligheid tijdens het fietsen? Hieronder een overzicht van de activiteiten en informatie over het aanmelden.


