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Contact 
sociaal
raadsvrouw
Met vragen over de onder-
steuning 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

Rectificatie
In het artikel over het afscheid 
van de raadsleden van vorige 
week is een foutje geslopen. 
Bij raadslid Van der Meij stond 
vermeld dat hij actief was voor 
D66. Daar had GroenLinks moe-
ten staan.

Uitgifte bouwkavels op De Beekjuffer 
en De Smaragdlibel in Eelderwolde
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Na de succesvolle uitgiftes van kavels in 
Rietwijk Noord start de gemeente Tynaarlo 
met de uitgifte van particuliere bouwkavels 
op De Beekjuffer en De Smaragdlibel. Het 
betreft de kavels De Smaragdlibel 8 t/m 20 
(even) en De Beekjuffer 35 en 37 (zie foto).  
In totaal worden 9 kavels voor vrijstaande 
woningen uitgegeven. Het is mogelijk om 

op meerdere voorkeurskavels in te schrijven. 
De uitgifteprocedure staat op www.thuisin-
tynaarlo.nl.

De inschrijving start op woensdag 6 april en 
sluit op woensdag 20 april 2022 om 12.00 
uur. De loting en toewijzing vinden plaats 
op donderdag 21 april om 16.00 uur. 

Kijk voor alle informatie op www.thuisin-
tynaarlo.nl. Inschrijven kan alleen digitaal.

Heeft u vragen over de uitgifte? Neem dan 
contact op met Mirjam van Duinen van de 
gemeente Tynaarlo via kavels@tynaarlo.nl 
of bel 0592-266 662.

13 april 1945 was de dag dat de 
geallieerde troepen in een lan-
ge colonne militaire voertuigen 
ons grondgebied vanuit Assen 
binnen kwamen rijden om de 
Duitsers te verjagen.
De “bevrijders” werden met 
groot gejuich ontvangen en 
overal ging na vijf jaar Duitse 
bezetting de Nederlandse drie-
kleur in top. De “bevrijders” 

kwamen die dag bijna tot aan 
de rand van Groningen. Wat nu 
de gemeente Tynaarlo is was 
weer vrij na vijf zware ja-
ren van overheersing 
door de Duitsers. Door 
op 13 april de vlag uit 
te steken geven we ui-
ting aan onze dank-
baarheid voor onze 
bevrijders van toen!

Afgelopen woensdag 
werd de nieuwe 
raad van de 
gemeente Tynaarlo 
geïnstalleerd. Er 
zijn elf nieuwe 
raadsleden. Op 
dinsdag 19 april is 
de eerste formele 
vergadering van de 
nieuwe raad.

Hang op 13 april de vlag uit!
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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

Informatiebijeenkomst over doorfiets-
route in Tynaarlo

Denk mee over Laarhove!

Hoe gaat de fietstunnel in de 
doorfietsroute bij de Vriezer-
weg er straks uitzien? Hoe loopt 
het fietstracé tussen de Onland-
weg en de Meerweg in Tynaarlo 
en hoe ziet de bestemmings-
planprocedure er verder uit? Op 
deze en andere vragen krijgt u 
antwoord tijdens een informa-
tiebijeenkomst op woensdag 20 
april. De betrokken projectteam-
leden van de provincie Drenthe 
en gemeente Tynaarlo vertellen 
dan meer over het (schets)ont-
werp, de bestemmingsplanwijzi-
ging en het verdere planproces. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom en kunnen inlopen tussen 
16.00 en 20.00 uur. 

Belangstellenden kunnen in 
gesprek met de teamleden en 
aangeven waar rekening mee 
gehouden moet worden bij de 
verdere uitwerking van het ont-
werp. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Locatie is Grand café de 
Vriezerbrug, Vriezerweg 20 in 
Tynaarlo. 

Doorfietsroute ‘De Groene As’

Er wordt een directe en veilige 
fietsroute aangelegd tussen As-
sen en Groningen. Deze wordt 
in delen gerealiseerd. Voor het 
deeltraject Vriezerbrug, tussen 
de Onlandweg en Meerweg, 
stemde de gemeenteraad van 
Tynaarlo op 10 november 2021 
in met de oostelijke kanaalva-
riant. Die variant voorziet in 
een tunnel ter hoogte van de 
Vriezerbrug. Provinciale Staten 
stemden vervolgens op 22 juni 
2021 in met het aanvullende 
krediet dat daarvoor nodig is. 
Doorfietsroute ‘De Groene As’ 
is een aanvulling op bestaande 
fietsroutes en een uitbreiding 
van het recreatieve fietsnetwerk 
langs het nationaal park Drent-
sche Aa. De route draagt bij 
aan een goede bereikbaarheid 
van de regio Groningen-Assen, 
stimuleert gezond leven, geeft 
een impuls voor de sector toe-
risme en recreatie en levert een 
bijdrage aan een duurzame sa-
menleving. Lees meer op:  htt-
ps://www.provincie.drenthe.nl/
onderwerpen/verkeer-vervoer/
wegen/doorfietsroute-assen/

Op de achterzijde van het Prins 
Bernhardhoeveterrein in Zuid-
laren realiseert de gemeente 
Tynaarlo een nieuwe woonwijk 
voor maximaal 265 woningen: 
Laarhove. Hoe komt de nieuwe 
wijk eruit te zien? Strootman 
Landschapsarchitecten neemt 
geïnteresseerden graag mee 
in het ontwikkelproces, nu het 

Stedenbouwkundig Program-
ma van Eisen (SPvE) door de ge-
meenteraad is vastgesteld. 
Geïnteresseerden kunnen op 
maandag 11 april om 19.45 uur 
in de Brinkhotel in Zuidlaren 
meedenken over de nieuwe wijk. 
Meer informatie en aanmelden 
voor de avond?
Kijk op www.tynaarlo.nl. 


