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Uit de Raad 
Vooruitblik raadsvergadering 
19 april, 20.00 uur 

U vindt de volledige agenda en bijbehorende stukken op de 
raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Op de agenda van de vergade-
ring staan onder andere de volgende onderwerpen: 

Beëdiging steunfractieleden
De fracties in de gemeenteraad worden ondersteund door 
steunfractieleden. De steunfractieleden leggen in de raadsver-
gadering de eed of belofte af. Hiermee verklaren of beloven zij 
de plichten van het werk als steunfractielid naar eer en gewe-
ten te vervullen. 

De basis op orde voor de omgevingswet
De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor 
ruimtelijke projecten. Met behulp van één digitaal loket wordt 
het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Om de ge-
meentelijke taken goed te regelen wordt de gemeenteraad 
gevraagd een besluit te nemen over onder andere het advies-
recht van de gemeenteraad en het delegeren van taken aan 
het college van B&W. De verwachte invoeringsdatum van de 
omgevingswet is 1 januari 2023. 

Kijk live mee. 
De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis in Vries.  
De vergaderingen zijn openbaar en publiek  is van harte wel-
kom. U kunt de bijeenkomsten van de raad ook live meekijken 
via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen 
in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via:  
griffie@tynaarlo.nl.

gemeente Tynaarlo

Afwijkende openingstijden  
tijdens en rondom  
de feestdagen

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)  
is het gemeentehuis gesloten. 
 
> Jeugdhulp is voor spoedvragen telefonisch  

bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 0592-266 737 
> De milieustraat is vrijdag 15 april geopend van  

8.00 - 15.45 uur 
 
Maandag 18 april (2e Paasdag) is het gemeentehuis gesloten. 
 
Wijziging afvalinzameling  
De afvalinzameling van maandag 18 april (2e  Paasdag) wordt 
verschoven naar zaterdag 23 april. 
 

Keet van Tynaarlo in Zuidlaren

Tynaarlo stelt tiny houses 
beschikbaar voor opvang 
Oekraïense vluchtelingen

De Keet van Tynaarlo reist het 
komende halfjaar door de ge-
meente en staat nu op de Brink 
in Zuidlaren. 

Neije Naober Jongerenwerk or-
ganiseert op donderdag 14 april 
van 13.00 tot 17.00 uur een laser-
game bij de Keet van Tynaarlo.  

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kun-
nen meedoen en zich opgeven 
bij de Keet, op De Brink in Zuid-
laren.

Voor vragen over uw huurwo-
ning, woonomgeving en inschrij-
ven voor een huurwoning is een 
medewerker van Woonborg 

aanwezig in de Keet op donder-
dag 14 april van 15.30 tot 17.30.  

En heb jij een goed plan of wil 
je zelf iets in jouw buurt orga-
niseren? Kom dan vooral even 
langs! Voor vragen en meer in-
formatie, stuur een mail naar  
cultuurkeet@tynaarlo.nl

De gemeente Tynaarlo heeft na 
overleg met de Veiligheidsregio 
Drenthe (VRD) besloten voor-
lopig twee locaties ter beschik-
king te stellen voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. 
Op vakantiepark Akenveen in 
Tynaarlo zijn per 11 april 35 tiny 
houses beschikbaar. 

Op camping De Eswal in Vries 
worden naar verwachting per 
20 april 26 tiny houses ter be-
schikking gesteld. Hoeveel 
vluchtelingen op de locaties op-
gevangen worden en per wan-
neer precies, is nu nog niet dui-
delijk. Daarvoor is de gemeente 
afhankelijk van de landelijke 
coördinatie en verspreiding van 
Oekraïense vluchtelingen.
Vooralsnog zijn de tiny houses 
tot 1 oktober 2022 beschikbaar.

2000 vluchtelingen in Drenthe
“We zijn allemaal geschokt 
door de beelden uit Oekraïne 
die ons dagelijks bereiken. In-
middels zijn al miljoenen men-
sen op de vlucht geslagen en 
dat worden er elke dag meer”, 
aldus wethouder Pepijn Vemer 
(Volkshuisvesting). “Dat legt 
een grote verantwoordelijk-
heid neer bij ons allemaal.”  

De VRD vangt daarom – net als 
de andere 24 veiligheidsregio’s 
in Nederland - op korte termijn 
2000 vluchtelingen op. Alle 
Drentse gemeenten dragen 
daarin hun steentje bij. “We 
zijn ook nog aan het kijken of 
we op de Prins Bernardhoeve 
in Zuidlaren, dat nu nog braak 
ligt, Oekraïense vluchtelingen 
kunnen huisvesten”, vertelt 
wethouder Vemer. “Omdat 

het hier eventuele opvang op 
de middellange termijn be-
treft en er op korte termijn 
ook dringend behoefte is aan 
opvangplekken, zijn we blij nu 
deze twee locaties te kunnen 
aandragen.” Het is niet uitge-
sloten dat de gemeente in de 
toekomst nog meer plekken ter 
beschikking stelt.

Vragen 
Heeft u vragen? Bijvoorbeeld 
over wat dit betekent voor de 
directe omgeving, maar ook of 
u iets kunt doen voor de vluch-
telingen die binnenkort on-
derdak krijgen? Mail dan naar  
oekraine@tynaarlo.nl of bel 
met 0592- 266 662.

Op   www.tynaarlo.nl/vluchte-
lingen-uit-oekraine vindt u ook 
meer informatie.

Agenda
• Woensdag 20 april 20:00 uur
 Vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa
 CR De Drentsche Aa, Ruiterweg 2, Schipborg
 De agenda en stukken staan op www.drentscheaa.nl
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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

Handige tips om veilig te blijven fietsen? 
Doe mee aan de bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen

Fietsen is heerlijk, gezond en 
ook nog eens gezellig. Logisch 
dus dat je zo lang mogelijk wilt 
blijven fietsen, ook als je een 
jaartje ouder wordt. Maar hoe 
ga je om met drukke fietspa-
den? Hoe fiets je veilig op een 
e-bike? En hoe blijf je vitaal op 
de fiets? Dit en nog veel meer 
komt aan bod tijdens ‘Het Nieu-
we Fietsen’ op woensdag 20 
april in de Ludinge in Zuidlaren 

van 10.00 tot 12.30 uur. De bij-
eenkomst wordt georganiseerd 
door Veilig Verkeer Nederland 
(VVN).

Tijdens de bijeenkomst wor-
den verschillende onderwerpen 
besproken aan de hand van 
stellingen, filmpjes, feiten en 
foto’s. Er is ook ruimte om erva-
ringen te delen en leuke routes 
en tips uit te wisselen. Allemaal 

onder het genot van een kopje 
koffie en wat lekkers. Opgeven 
kan door een mail te sturen 
naar steunpuntnoord@vvn.nl.   

Het Nieuwe Fietsen is onderdeel 
van het programma Doortrap-
pen Drenthe. Kijk voor meer 
informatie op www.doortrap-
pendrenthe.nl.

Extra kaartverkoop jongeren-
feest ZERO GENERATION
In sporthal Groote Veen in Eelde is volgende week op drie  
momenten een extra kaartverkoop voor het jongerenfeest 
The Zero Generation. Een feest voor alle jongeren van 12 
t/m 17 jaar in de gemeente Tynaarlo. 

Op 3 juni wordt 4,5 uur non-stop muziek gedraaid en zullen   
grote namen als LA$$A en Harrie Snijders optreden in  
Paterswolde. Tickets kosten € 9, 00 (incl. consumptie). 
Meer informatie en tickets bestellen, kijk op 
www.neienaober.nl/tickets.  

De kaartverkoop vindt plaats op:
• Dinsdag 19 april van 18.00 tot 20.00 uur
• Woensdag 20 april van 13.00 tot 18.00 uur 
• Donderdag 21 april van 14.00 tot 17.00 uur 

Wil je iets delen, heb je een goed plan of wil je iets orga-
niseren? Kom in contact met jongerenwerk. 
Het jongerenwerk van Neie Naober is, tijdens de kaart-
verkoop, aanwezig op woensdag 20 april van 11.00 tot 
18.00 uur en donderdag 21 april van 13.00 tot 17.00 uur in 
sporthal Groote Veen in Eelde.


