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gemeente Tynaarlo

Afwijkende openingstijden  
tijdens en rondom  
de feestdagen

> Woensdag 27 april Koningsdag:  
gemeentehuis en milieustraat gesloten. 

> Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag:  
gemeentehuis en milieustraat gesloten. 

> Vrijdag 6 mei:  
gemeentehuis gesloten. Milieustraat geopend van  
8.00 - 15.45 uur. Jeugdhulp voor spoedvragen telefonisch 
bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur via 0592 - 266 737. 

 
Wijziging afvalinzameling  
De afvalinzameling van woensdag 27 april (Koningsdag) 
wordt verschoven naar zaterdag 30 april. 
 

Keet van Tynaarlo in Vries
De Keet van Tynaarlo reist het komende halfjaar door de gemeente. Na de aftrap in Zuidlaren staat 
de Keet van dinsdag 26 april t/m vrijdag 29 april in Vries. Het programma wordt verzorgd door de 
cultuurcoaches in samenwerking met de buurtsportcoaches en het jongerenwerk van de gemeente 
Tynaarlo. 

Kom langs voor een van de inloopspreekuren, activiteiten of gewoon voor een gezellig praatje!  
Koffie, thee en limonade staan klaar. De volgende activiteiten staan op de planning:

DAG TIJD  ACTIVITEIT LEEFTIJD

Dinsdag 26 april 14.00 - 17.00 uur Bespreek de stand van zaken in het  Alle leeftijden
  dorp met Renate Beugelink, 
  coördinator dorpen en kleine  
  kernen van de gemeente Tynaarlo

 14.00 - 15.00 uur Spreekuur Woonborg. Alles wat u Alle leeftijden 
  wilt weten over wonen en de 
  activiteiten van Woonborg in Vries

 15.00 - 17.00 uur Knutsel activiteit  voor kinderen  4-12 jaar 
  door vrijwilligers van Nije Naober 
  Jongerenwerk

Donderdag 28 April 14.00 - 17.00 uur Spelletjesmiddag  4-12 jaar
  skippybal, basketbal, pijl en 
  boog challenge

Vrijdag 29 April 14.00 - 17.00 uur Spreekuur klimaatadaptatie en  Alle leeftijden
  energie besparing 

 

Slotfeest voor de jeugd
Voor de jongeren uit Vries en omgeving organiseren de jongerenwerkers van Nije Noaber in samen-
werking met de Jeugdsoos op vrijdagavond een gezellige afsluiter van de Keet-week in Dorpshuis 
de Pan. Samen hamburgers bakken, eigen muziek draaien en lekker chillen. Van 19.30 tot 20.30 uur 
voor basisschoolleerlingen groep zeven en acht. Van 20.30 tot 21.30 uur voor leerlingen van de mid-
delbare school.

Over De Keet van Tynaarlo
De Keet van Tynaarlo is een mobiel kantoor en ad hoc podium waar activiteiten worden georgani-
seerd voor jong en oud. Ook zijn er spreekuren over verschillende onderwerpen. Heb jij een goed 
plan of wil je zelf iets in jouw buurt organiseren? Kom dan vooral langs! Voor vragen en meer infor-
matie, stuur een mail naar cultuurkeet@tynaarlo.nl.

Bewonersconsultatie in wijk  
De Fledders over duurzaamheid
Buurtteam ‘De Fledders’ in 
Vries belt zaterdag 23 april bij 
alle buurtgenoten aan om te 
vragen een digitale enquête in 
te vullen. Hierbij staat de vraag 
centraal: ‘Willen buurtgenoten 
zich samen inzetten voor een 
energiezuinige wijk?’ Dit is on-
derdeel van een uniek project 
dat het buurtteam in samen-
werking met de Energie Coöpe-
ratie Drentse Aa en de gemeen-
te Tynaarlo heeft opgezet.

Het project heeft als doel te ko-
men tot een wijkenergieplan; 
hoe hoeft de wijk op termijn 
geen gebruik meer te maken 
van fossiele energiebronnen. In 

een wijkenergieplan wordt on-
derzocht welke maatregelen en 
acties wenselijk en uitvoerbaar 
zijn. De buurtgenoten hebben 
in dit project een bepalende rol.

De energietour op zaterdag  
23 april heeft als doel zoveel 
mogelijk buurtgenoten te en-
thousiasmeren de digitale en-
quête in te vullen. Buurtgeno-
ten kunnen daarnaast op vijf 
ontmoetingsplaatsen in de wijk 
horen hoe anderen in de straat 
werken aan het verduurzamen 
van hun woning. 
De tour start om 10.00 uur bij 
Noordzijde Fledders/Dingspil/
Waardeel.

Naast de huis-aan-huis enquête 
is door de gemeente Tynaarlo, 
de provincie Drenthe en Enexis 
de opbouw van de wijk en de 
netwerkstructuur van het ener-
gienetwerk in kaart gebracht. 
Uitkomsten van beide stappen 
worden 24 mei in een buurtbij-
eenkomst gepresenteerd. 

Sinds eind 2015 zet het buurt-
team zich vrijwillig in voor het 
verduurzamen van de wonin-
gen in de wijk ‘De Fledders’. Dit 
doen ze o.a. met gezamenlijke 
inkoop van isolatie, zonnepa-
nelen en dubbel glas, diverse 
adviestrajecten en allerlei be-
wustwordingsactiviteiten. 

Maistro concert in Zuidlaren
Burgemeester Thijsen en wethouder Wiersema 
nemen deel aan dit muziekspektakel

Op 23 april en 4 juni strijden 
burgemeester Marcel Thijsen en 
wethouder Hanneke Wiersema 
samen met vier andere beken-
de Zuidlaarders tegen elkaar 
om de titel Maistro 2022. Geïn-
spireerd naar een concept van 
het NPO1 programma Maestro 
waarin bekende Nederlanders 
het tegen elkaar opnemen om 
de beste dirigent te worden. 

De serie concerten worden 
voor de tweede keer georga-
niseerd door muziekvereniging 
Erica uit Zuidlaren. De kandi-
daten worden begeleid door 

Albert-Jan Eshuis. Albert-Jan is 
dirigent van verschillende or-
kesten en speelt bij muziekver-
eniging Erica op de bas. De jury 
bestaat uit Wim Westerman 
(dirigent van Erica), Jos van de 
Sijde (oud dirigent van Erica) en 
Fennie van der Haar die bij de 
voorgaande editie van Maistro 
zelf deelneemster was.
De concerten vinden plaats 
in de Kandelaarkerk aan de 
Schipborgerweg in Zuidlaren. 
De zaal is open om 19.30 uur 
en om 20.00 uur is de aanvang. 
Kaarten kunt u bestellen via  
ericazuidlaren.nl/kaarten.

Wildlands voor jonge 
mantelzorgers
Het jongerenwerk Neie Naober en SportTynaarlo gaan op zater-
dag 14 mei met jonge mantelzorgers naar dierentuin Wildlands 
in Emmen! Een leuke en gratis activiteit voor jonge mantelzorgers 
uit de gemeente Tynaarlo!* 
Iedere mantelzorger mag één persoon meenemen. Vertrek vanaf 
het gemeentehuis in Vries is 9.15 uur. Terug in Vries rond 17.45 uur. 
Eten en drinken is geregeld. 

Aanmelden kan vóór 28 april via WhatsApp: 06 - 82 05 25 59 of 
stuur een mail naar k.steenhuis@neienaober.nl.

*Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroei-
en/wonen met een gezinslid dat verslaafd, chronisch ziek, gehandicapt is 
of een psychische aandoening heeft in de directe thuissituatie.
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www.tynaarlo.nl 

0592 - 266 662 

Wethouders blikken terug

Pepijn Vemer 
Naar mijn mening is 
er een enorme slag 
gemaakt als het 
gaat om participa-
tie. Het is goed de 
denkkracht en de 
creativiteit van de sa-
menleving te benutten.  
We hebben veel geleerd in  
de afgelopen tijd en dat hebben we verzameld in 
een participatienota. Met de nota is geborgd dat 
participatie een onderdeel is van de beleidsvor-
ming. We kunnen uitdagingen en plannen voor-
leggen aan betrokkenen om daarna als college 
en raad een goede keuze te kunnen maken. Par-
ticipatie betekent niet dat je aan alle wensen van 
inwoners kunt voldoen, maar het biedt wel kans 
de kennis en energie van de samenleving te  
gebruiken. Datzelfde geldt voor het feit dat we 
gebiedswethouders kennen. Elke wethouder 
heeft spreekuur in zijn of haar gebied. En dat 
werkt twee kanten op; als wethouder kunnen je 
bepaald beleid uitleggen, maar je haalt ook veel 
signalen op.  

Waar ik ook met tevredenheid naar kijk is de op-
richting van #JongTynaarlo. Dit is een club met 
jongeren waar we nu mee in gesprek gaan over 
thema’s die hen aangaan. We willen mét jonge-
ren praten, in plaats van over hen. Het invoeren 
van raadstafels en raadswerkgroepen hoort hier 
naar mijn idee ook bij. Niet meteen een college-
besluit voorleggen aan de gemeenteraad, maar 
samen een onderwerp bespreken om tot betere 
besluitvorming te komen.  

Als het gaat om onderwijs is een goede samen-
werking met onderwijsorganisaties bewerkstel-
ligd. Het overleg met hen is geïntensiveerd. 
Daarbij kijken we niet naar de huisvesting alleen, 
maar ook naar de link met landelijk beleid. Denk 
daarbij onder meer aan de jeugdzorg. Maar ook 
in het overleg met kinderopvangorganisaties in 
onze gemeente is een stap gezet. Wat is er 
nodig en waar kan de gemeente in voorzien? En 
als het dan toch om de huisvesting gaat: ook 
daar zijn stappen in gezet. Zo is er onder meer 
uitbreiding gerealiseerd bij obs Het Oelebred in 
Tynaarlo en bij ckc De Rietzanger en obs Ter 
Borch in Eelderwolde. Ook is besloten nieuw-
bouw voor de Mariaschool in Eelde te realiseren.  

Daarnaast ben ik er blij mee dat er woningbouw 
komt in Vries-Zuid en Laarhove, in Zuidlaren.  
We hebben inmiddels een nieuwe concept-
woonvisie, die helpt om ook in de toekomst na 
te denken over hoe we in deze gemeente moe-
ten wonen. En het doet me goed dat we onze 
verantwoordelijkheid hebben genomen in de 
vluchtelingenproblematiek. Daarbij stemmen we 
af met andere gemeenten. Er is een asielzoekers-
centrum geopend in Paterswolde en we hebben 
voortdurend contact met het COA, het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers. En recentelijk heb-
ben zoals iedereen weet te maken met opvang 
van vluchtelingen uit de Oekraïne. Op dit mo-
ment hebben we op twee recreatieparken ruimte 
kunnen realiseren. We kijken nog naar mogelijk-
heden voor opvang op de langere termijn. 

Oetra Gopal 
Aanwezigheid  
was voor mij een 
speerpunt; daar 
haalde ik geluiden 
op. Ik zette in op  
inloopspreekuren, 
individuele afspra- 
ken, werkbezoeken en 
het betrekken van inwoners  
bij het formuleren van beleid.  

Duurzaamheid, zuinig zijn op onze aarde, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid; dat zijn 
mijn waarden. En daar moet je naar handelen.  
Ik ben trots op een flink aantal zaken dat is ge-
realiseerd binnen mijn portefeuille. 

Zo ben ik binnen het domein ‘cultuur’ onder 
meer blij dat voor de bibliotheken bezuinigingen 
zijn teruggedraaid, museum De Buitenplaats nu 

structureel een subsidie ontvangt en er weer  
exposities plaatsvinden in het gemeentehuis. 
Verschillende individuele culturele activiteiten 
ontvangen een subsidie en meerjarige cultuur-
educatie op de scholen is geborgd.  

Als het gaat om het sociale domein is er bijvoor-
beeld subsidie vrijgemaakt voor aanpassingen in 
de fysieke toegankelijkheid van gebouwen. Er is 
daarentegen juist niet bezuinigd op voorzienin-
gen die van belang zijn voor de leefbaarheid in 
de dorpen, ook met het oog op de vergrijzing.   

Het voorkomen van armoede en schulden was 
ook een speerpunt. Dit gebeurde onder meer 
door de inzet van een budgetcoach. Inzetten op 
vroegsignalering; hoe kunnen we voortijdig  
problematische schulden voorkomen? 

En dan het onderwerp duurzaamheid. Recent is 
de concept-Transitievisie Warmte vastgesteld 
door het college: een plan voor de overstap van 
aardgas naar duurzame warmte. Verschillende 
partijen hebben meegedacht bij het opstellen 
van deze visie. Samenwerking met lokale initia-
tieven heeft steeds centraal gestaan. Zoals met 
de buurtteams en de boeren in het realiseren van 
kleine windturbines. Omdat Tynaarlo een lande-
lijke gemeente is zullen inwoners veelal op eigen 
woningniveau maatregelen moeten nemen. De 
gemeente informeert inwoners daarover.   

Hoe dan ook, ik kijk met veel genoegen terug op 
wat er is gerealiseerd. Ik zal mijn termijn binnen 
een paar maanden afronden en op zoek gaan 
naar een ander uitdagende maatschappelijk 
functie. Maar niet zonder een beetje pijn in het 
hart. Ik heb het als wethouder in de mooie ge-
meente Tynaarlo enorm naar mijn zin gehad.   

René 
Kraaijenbrink 
Het is best lastig, te 
bedenken: waar ben 
je wel en waar ben 
je niet trots op? 
Zeker als nieuwe 
wethouder.  
Je neemt immers  
dossiers over van een 
voorgaande wethouder en  
laat ze na aan de volgende. Het nieuwbouwpro-
ject Vries Zuid is er een die onstaan en afgehan-
deld is in mijn periode. Ongeveer 75 woningen, 
een participatietraject in samenwerking met 
wethouder Pepijn Vemer en binnenkort kunnen 
de eerste percelen uitgegeven worden. 

Dan de achterzijde van het PBH terrein in Zuid-
laren, ook een nieuwbouwproject. Met een door 
de gemeenteraad goedgekeurd plan, door mid-
del van participatie, maar ook met de nodige 
ups en downs langs de route. 

De voorzijde van het PBH, ook een participatie- 
en politiek proces, met als uiteindelijk resultaat 
de mogelijkheid te onderzoeken voor de ontwik-
keling met twee supermarkten, beperkte wo-
ningbouw en een gezondheidscentrum. Daar zijn 
goede stappen gemaakt de afgelopen vier jaar, 
maar het is aan mijn opvolger dit plan verder te 
dragen.  

Uit de oude doos is de supermarkt in Ter Borch 
in Eelderwolde. Een lastig dossier, vooral omdat 
de gemeenteraad na de verkiezing  een andere 
mening toegedaan was aangaande de ontwikke-
ling. Het college en dus deze wethouder als 
voorstander, omdat er altijd de intentie tot  
onwikkeling is geweest, maar de meerderheid 
van de raad was tegen en die is toch echt de 
baas. Uiteindelijk gaf na lange tijd de rechter de  
ontwikkelaar en daarmee ook het college gelijk. 
Dit voelde door het voortraject niet echt als een 
‘overwinning’. 

Economische Zaken was een bijzondere tijd in 
verband met Corona. Het ging van de mogelijk-
heid van ontwikkelen en ondersteunen meer 
naar hoe houden we de boel drijvend? De onder-
nemers hadden de laatste jaren andere zorgen 
aan hun hoofd. Als gemeente waren de opties 
beperkt tot het verruimen van een boel regels en 

financiele kwijtschelding of uitstel en het wijzen 
van de weg naar provinciale- en overheidsrege-
lingen. Hoewel ik denk dat we daar goed werk 
mee hebben gedaan had ik het uiteraard graag 
anders gezien. Verdieping die er nu niet geko-
men is. Aanschuiven bij de Drentse Energietafel 
en werken aan de Regionale Energiestrategie 
heeft uiteraard geleid tot een geaccepteerd bod 
bij de provincie door Tynaarlo voor de ontwikke-
ling rond alternatieve energie als onderdeel van 
Duurzaamheid. En mooi proces, waar mijn opvol-
ger ook nog veel stappen in kan zetten. 

Ik kan nog veel meer opnoemen. Met natuur 
hebben we mooie stappen gemaakt of dat nu 
over waterberging, schoonwater of biodiverse 
bermen gaat of over de ontwikkeling van alter-
natieve energie en dus een CO2 reductie, alles 
was het waard om met plezier te doen.  

Door Corona als spelbreker werkten we vaker 
thuis, vaker digitaal. Daardoor konden we ook 
zelden op locatie op bezoek en dat gaf, zeker de 
laatste twee jaar, een andere invulling dan waar 
ik op gehoopt had. Ik ben trots op ons team,  
collega's die elkaar altijd vonden in samenwer-
king en tegenstelling, die elkaar de ruimte gaven 
om op de juiste momenten de pers te pakken 
zonder afgunst.  

Hanneke 
Wiersema 
Halverwege deze 
collegeperiode,  
in januari 2020, 
volgde ik Henk 
Lammers op als  
wethouder. Kort 
daarna zaten we met 
z’n allen in een coronacrisis,  
waar we nu gelukkig langzaamaan uitkomen. 

Glasvezel in de hele gemeente is iets waar Henk 
Lammers zich hard voor heeft gemaakt. Ik heb 
het stokje van hem overgenomen en kan ver-
heugd zeggen dat ondertussen in bijna de hele 
gemeente glasvezel ligt. Toegang tot snel en  
storingsvrij internet voor alle inwoners is een 
groot goed. Daarnaast kost Internetten via glas-
vezel minder energie dan via andere verbindin-
gen. Oftewel: winst voor het milieu. 

Wat betreft het milieu hebben we ook stappen 
gezet op het gebied van afvalscheiding. Dat dit 
z’n vruchten afwerpt blijkt wel uit de cijfers. Mijn 
complimenten daarvoor aan alle inwoners! Met 
de uitkomsten van het onlangs gehouden bewo-
nersonderzoek over afvalinzameling kunnen het 
nieuwe college en de nieuwe raad aan de slag 
om verdere verbeteringen door te voeren. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de 
Doorfietsroute ‘Groene as’ langs het Noord- 
Willemskanaal gaat lopen. Met een tunnel ter 
hoogte van de Vriezerbrug. Het duurt nog even, 
maar als het zover is, dan ben ik ervan overtuigd 
dat er nóg meer mensen de auto laten staan en 
de fiets pakken! 

Een project dat niet ongenoemd mag blijven is 
de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde. Een 
traject dat al met al veel voeten in de aarde heeft 
gehad. Op basis van geluiden uit de omgeving 
zijn we eind vorig jaar teruggegaan naar de te-
kentafel om met een nieuw voorstel te komen. 
Ondertussen zijn we twee inspraakrondes verder 
en kunnen we het definitieve ontwerp gaan 
maken en aanbesteden. Naar verwachting kun-
nen we eind dit jaar of begin volgend jaar aan  
de slag.  

Als aandeelhouder van Groningen Airport Eelde 
juicht het college de huidige ontwikkelrichting 
van GAE toe, met duurzaamheid en innovatie als 
speerpunten. Het vliegveld is essentieel voor de 
bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de  
economie van Noord-Nederland. En vergeet niet 
dat de traumaheli er zijn basis heeft. We zijn dan 
ook blij dat er onlangs een meerderheid in de 
Tweede Kamer heeft opgeroepen dat er een  
onderzoek moet komen naar hoe het Groningen 
Airport Eelde rendabel kan worden gemaakt.  
Ook is het een goede zaak dat de sterk verou-

derde brandweerkazerne op het vliegveld wordt 
vernieuwd, zodat de luchthavenbrandweer 
onder fatsoenlijke omstandigheden kan werken. 

Ook hebben we veel gedaan voor een geva- 
rieerde natuur in onze gemeente. Kijk je om je 
heen dan zie je meer kleurrijke, bloeiende  
bermen, een bredere rijkdom aan bomen en 
meer veilige plekjes voor bijen en andere insec-
ten. En we weten ondertussen allemaal dat dat 
hard nodig is.  

Het was een groot plezier om over al deze – en 
meer – onderwerpen met inwoners in gesprek te 
gaan. We hebben hele betrokken mensen in 
onze gemeente en dat is veel waard! 

Henny van  
den Born 
Ook al ben ik niet 
de gehele college-
periode als wet-
houder actief 
geweest – ik stapte 
in het college toen 
mijn voorganger een 
andere betrekking  
aannam – toch kijk ik met  
bijzonder veel genoegen terug op deze tijd. Het 
samenwerken met de enthousiaste en deskun-
dige ambtenaren is erg inspirerend; dat zou elk 
raadslid een tijdje moeten kunnen doen. 

Als het gaat om de sportaccommodaties is veel 
gerealiseerd. Ik denk daarbij onder meer aan 
nieuwe kleedkamers voor voetbalvereniging 
VAKO in Vries, de aanpak van de hockeyvelden 
en de realisatie van padelbanen in Eelde. Ook 
zijn de plannen voor vernieuwing van sporthal 
De Zwet in Zuidlaren in een vergevorderd sta-
dium. Door steun aan de zwembaden is een slag 
gemaakt in het energieneutraal maken van de 
baden in Vries en Eelde-Paterswolde.  

De huisvesting van de scholen in onze gemeente 
is aangepakt. In Vries en Eelde hebben we mooie 
stappen gemaakt met betrekking tot de aantrek-
kelijkheid en functionaliteit van de scholen. Voor 
Zuidlaren geldt dat we daar op dit terrein volop 
aan de slag zijn.  

Het doet me goed dat we de dorpshuizen  
hebben kunnen behouden. Dat hebben we voor 
elkaar gekregen door de aankoop van Ons 
Dorpshuis in Eelde en het overnemen van het 
beheer van andere dorpshuizen. Ik ben van  
mening dat de dorpshuizen wezenlijk zijn voor 
de verbinding in onze verschillende kernen. Dat 
geldt naar mijn idee ook voor de bibliotheken, 
die we in de bestaande situatie in stand hebben 
kunnen houden. Ook de belbus Vries-Tynaarlo 
blijft rijden nadat Trias daar geen kans meer toe 
zag. Alle lof voor de vrijwilligers die dit met 
verve hebben opgepakt, met wat praktische  
ondersteuning van de gemeente.  

Wanneer het gaat over grondverkoop, doet het 
me goed dat de ontwikkeling in Ter Borch voor-
spoedig verloopt. De kavels hier zijn zeer gewild. 
De ontwikkeling van Businesspark Ter Borch is 
vertraagd door corona, maar ook hier is inte-
resse van bedrijven. Deze verkopen zijn goed 
voor onze reserves.  

De financiën van de gemeente vormden een  
belangrijk onderdeel van mijn portefeuille als 
wethouder. Ik ben blij dat we de begroting goed 
voor elkaar hebben. Dat wil evenwel nog niet 
zeggen dat we er zijn. We begroten voor wat we 
nodig denken te hebben, maar of de bijbeho-
rende inkomsten vanuit het Rijk komen is niet 
zeker. De maatschappelijke ontwikkelingen, ook 
internationaal, zijn zorgelijk. Denk aan de forse 
prijsstijgingen.  

Er zullen mogelijk nog moeilijke keuzes gemaakt 
moeten worden. Maar ook dan blijft de ge-
meente Tynaarlo een mooie en prima gemeente 
om in te wonen. Ik ben blij dat ik daaraan een  
bijdrage heb mogen leveren. 

Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries 

info@tynaarlo.nl 

Onlangs waren de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat een nieuwe gemeenteraad  
is aangetreden. Binnenkort wordt ook een nieuw college van burgemeester en wethouders  
gevormd. De huidige wethouders kijken terug op hun collegeperiode.    
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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

Asfaltonderhoud 
Voorkampen Zuidlaren
Op maandag 25 en dinsdag 26 april vindt op 
de Voorkampen in Zuidlaren asfaltonderhoud 
plaats. Het gaat om het gedeelte tussen de ro-
tonde Julianalaan en de inrit van het zwembad. 

Er is vanaf maandagochtend 07:00 uur tot dins-
dagmiddag 17:00 uur een omleidingsroute via 
de Stationsweg en de Brink Oostzijde.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
Roelofs Wegenbouw uit Den Ham in opdracht 
van de gemeente. 

Klimmen in de 
meivakantie!
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar wordt op 
donderdag 28 april klimmen georgani-
seerd in sporthal De Kamp in Vries. Er zijn 
twee momenten waarop je dat kunt doen,  
van 11 tot 12 uur of van 13 tot 14 uur. 
Neem binnensportschoenen mee. 
De kosten bedragen € 2,50 per persoon. 
Meedoen? Aanmelden kan via 
www.tynaarlo.nl/sportpret. 
De vakantie-activiteiten voor de week van  
2 mei staan volgende week in de krant.


