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Uit de Raad 
Raadsvergadering 10 mei, 20.00 uur  
Kijk voor de volledige agenda en bijbehorende stukken op de 
raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. 

Mailabonnement op raadsagenda.
Wilt u op de hoogte blijven van de raadsagenda’s? U kunt koste-
loos een mailabonnement nemen. U ontvangt dan een mail op het 
moment dat de agenda van de raad op de website wordt gepu-
bliceerd. U kunt het regelen via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.

Kijk live mee. 
De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis te 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.

Woensdag 11 mei adviescafé sport en preventie
Sporthal Groote Veen Eelde
Op woensdagavond 11 mei 
is in sporthal Groote Veen in 
Eelde het adviescafé sport en 
preventie. De avond wordt 
georganiseerd door Sportclub 
Drenthe en Drenthe gezond, 
voor iedereen die zich verbon-
den voelt met sport en gezond-
heid in de gemeente Tynaarlo. 
Denk daarbij aan het onderwijs, 
sportverenigingen, Gemeente-
lijke gezondheidszorg (GGD), 
Geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), bestuurders en politieke 
partijen.
 
Programma
Vanaf halfzes is een inloop met 
soep en een broodje (opgave 

verplicht). Om halfzeven opent 
wethouder van den Born de 
avond en wordt er informatie 
gegeven over het Sportakkoord 
Tynaarlo en het lokaal preven-
tieakkoord Tynaarlo. Daarna 
is er een vanaf halfacht een 
informatiemarkt. Voor geïnte-
resseerden is er vanaf 19.30 uur 
ieder half uur een rondleiding 
door de nieuwe sporthal.

Informatiemarkt
Op verschillende plekken in de 
hal zijn ‘kraampjes’ ingericht 
waar deskundigen informatie 
geven over de volgende onder-
werpen: mentaal welbevinden, 
gezond gewicht, verantwoord 

middelengebruik, het Lokaal 
Sportakkoord, JOGG Teamfit, 
Positieve gezondheid, buurt-
sportcoaches, verenigingsad-
vies SportDrenthe, accommo-
datiebeleid & verduurzaming 
en regelingen van de gemeen-
te. Ook wordt er informatie ge-
geven over regelingen uit het 
compensatiefonds corona.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over het pro-
gramma staat op
www.sportclubdrenthe.nl/ 
agenda/adviescafe-sport- 
en-preventie-2022. 
Hier kunt u zich ook aanmelden 
via het formulier op de website.
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Foutparkeren fietsen bushalte 
Julianalaan Zuidlaren
Bij de bushalte Julianalaan aan de Stationsweg in Zuid-
laren worden regelmatig fietsen geparkeerd op plekken 
waar dit niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld (deels) op het 
voetpad. Dit zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. 
Als er geen plek meer is in de stalling aan de kant van het 
bushokje is het de bedoeling dat de fietsen bij de halte 
aan de overkant van de Stationsweg worden geparkeerd 
in de fietsenstalling.
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DAG TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

Dinsdag
10 mei

14.00-17.00 uur 

16.00-17.00 uur

15.00-17.00 uur

Bespreek de stand van zaken in het 
dorp met Renate Beugelink, 
coördinator dorpen en kleine kernen 
van de gemeente Tynaarlo

Spreekuur Woonborg. Alles wat u 
wilt weten over wonen en de 
activiteiten van Woonborg in Vries

Knutsel activiteit  voor kinderen door 
vrijwilligers van Nije Naober.

Alle leeftijden

Alle leeftijden

4-12 jaar

Woensdag 
11 mei

15.00 - 16.30 uur

19.00 - 20.30 uur

19.30 – 22:00 uur

Workshop vlakdruk door Wiesje 
Gunnik

Workshop vlakdruk door Wiesje 
Gunnik

Ronde van Tynaarlo: netwerkbijeen-
komst en aansluitend workshop 
‘Het geld ligt op straat – maar je 
moet er wel wat voor doen’ over 
fondsenwerving

4-12 jaar

Volwassenen

Leden van cultu-
rele organisaties, 
verenigingen, 
kunstenaars en 
ondernemers

Vrijdag
13 mei

14.00 - 17.00 uur

19.30 – 21. 30 uur

Spreekuur klimaatadaptatie en 
energie besparing 

Hamburgers bakken, eigen muziek 
draaien en lekker chillen bij de Keet. 
Met jongerenwerkers van 
Nije Noaber

Alle leeftijden

Jongeren

Keet van Tynaarlo in Yde de Punt
De Keet van Tynaarlo reist het 
komende halfjaar door de ge-
meente. Na de aftrap in Zuid-
laren en een bezoek aan Vries 
staat de Keet van dinsdag 10 
t/m vrijdag 13 mei in Yde de 
Punt, bij MFA Yders Hoes. Het 
programma wordt verzorgd 
door de cultuurcoaches, buurt-
sportcoaches en het jongeren-
werk van de gemeente Tynaar-
lo. In samenwerking met de 
vereniging van Dorpsbelangen 
Yde de Punt en OBS De Duin-
stee. 
Kom langs voor een van de in-
loopspreekuren, activiteiten of 
gewoon voor een gezellig pra-
tje! Koffie, thee en limonade 
staan klaar. De volgende activi-
teiten staan op de planning:

Yde viert 75 jaar vrijheid
Op donderdag 12 mei viert 
Yde 75 jaar vrijheid. Over-
dag onthullen dorpsbelangen 
een boom en een bankje en ’s 
avonds is er om 20.30 uur een 
optreden van de Andrew Sisters 
bij de Keet/MFA. De jongeren-
werkers van Nije Noaber gaan 
overdag met leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 vrijheidsvliegers 
maken.

Over De Keet van Tynaarlo
De Keet van Tynaarlo is een mobiel kantoor en ad hoc 
podium waar activiteiten worden georganiseerd 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 informatie, stuur een mail naar 
cultuurkeet@tynaarlo.nl.

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

Sport & cultuur pret in Eelde, Vries en Zuidlaren
Van 9 mei tot en met 15 juli 
organiseren lokale sportvereni-
gingen en cultuuraanbieders 
een breed aanbod aan ken-
nismakingslessen voor jong en 
oud in de dorpen Eelde, Vries 
en Zuidlaren. Deze periode 
staan de volgende activiteiten 
op het programma:

Ga naar www.tynaarlo.nl/sportpret voor een overzicht van alle activiteiten en inschrijven.
Voor sommige activiteiten geldt een kleine bijdrage.  

Eelde Vries Zuidlaren

Hockey Turnen Ouder-kindcafé

Judo Triathlontraining Korfbal

Musical Theater Musical

Theater Tafeltennis Theater

Judo

Nieuwe wijze van inzameling elektrische 
apparaten milieustraat Tynaarlo
De wijze van inzamelen van 
elektrische apparaten op de mi-
lieustraat is veranderd. Het doel 
hiervan is om zoveel mogelijk ap-
paraten te kunnen hergebruiken. 
En om kans op brand door be-
schadigde batterijen en versprei-
ding van kwik door gebroken 
beeldschermen te voorkomen.

Wat is er veranderd?
Waar voorheen alle apparaten 
in één container gingen, zijn er 
nu aparte containers voor gro-
te en kleine apparaten. Ook 

is er in de container voor de 
kleine apparaten een aparte 
plek om platte tv- en compu-
terschermen, ook wel flatpa-
nels genoemd, in te leveren. Zo 
kunnen de apparaten veiliger 
worden vervoerd naar de sor-
teerlocaties, zodat ze nog intact 
zijn bij aankomst. Daarnaast is 
het niet meer toegestaan ap-
paraten met batterijen in te 
leveren. De batterijen kunnen 
apart worden ingeleverd bij het 
depot voor klein chemisch afval 
(KCA- depot).

 

Schoon inleveren
Het is van belang de appara-
ten ‘schoon’ in te leveren. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat je de 
stofzuigerzak uit de stofzuiger 
haalt, het frituurvet uit de fri-
teuse, de voedselresten uit de 
koelkast, de toner en cartridge 

uit de printer, en lampen uit 
de fitting. Veel van deze zaken 
kunnen ingeleverd worden bij 
het KCA-depot. 

Meer informatie en tips
Kijk voor meer informatie en 
handige tips over het inleveren 
van elektrische apparaten op 
www.milieucentraal.nl en zoek 
op ‘apparaten en elektra’. Wist 
je bijvoorbeeld dat je kapotte 
apparaten gratis kunt inleveren 
als je een nieuw, vergelijkbaar, 
apparaat koopt?

Jaarlijks worden er heel 
veel elektrische apparaten 
naar de milieustraat ge-
bracht. Door ze zoveel mo-
gelijk intact én schoon in te 
leveren en ze voorzichtig 
te plaatsen in de daarvoor 
bestemde containers, is de 
kans het grootst dat de ap-
paraten beter gerecycled 
kunnen worden of als pro-
duct of onderdeel herge-
bruikt kunnen worden.

Kom je naar de milieustraat? Milieupas mee!
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