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Presentatie coalitieakkoord 
en beoogd wethouders

Uit de Raad 
Op 7 juni is een raadsvergadering 
om 20.00 uur. 

De agenda en bijbehorende stukken staan tien dagen van 
te voren op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In de laatste vergadergadering op 10 mei stonden onder ande-
re de volgende onderwerpen op de agenda: 

Motie Steun inburgering statushouders
Met deze motie sprak de voltallige gemeenteraad zich uit voor 
steun aan de inburgering van statushouders. Statushouders 
zijn mensen die in Nederland asiel hebben gevraagd, omdat 
ze bijvoorbeeld gevlucht zijn voor oorlog en geweld, en een 
verblijfsvergunning hebben gekregen. Voor een goed functio-
nerende samenleving is het van belang dat alle inwoners elkaar 
ontmoeten en samenwerken. De raad juicht het toe dat vanuit 
inwoners en nieuwkomers initiatieven ontplooid worden om 
deze ontmoetingen te bevorderen. Voor het aanmoedigen van 
zulke initiatieven heeft de raad een financiële bijdrage ter be-
schikking gesteld. 

Voortgang woningbouwrealisatie Bladergroenschoollocatie 
Paterswolde
De gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders over wat de voortgang is van de 
geplande bouw van ouderenhuisvesting op de voormalige Bla-
dergroenschoollocatie in Paterswolde. Welke obstakels zijn er? 
Welke procedures moeten nog doorlopen worden en wat is de 
planning? Op deze vragen geeft het college van B&W schrif-
telijk antwoord voor de volgende raadsvergadering op 7 juni. 

Starterswoningen in Vries
In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat 
om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden. 
In het plan zijn een aantal zogenoemde ‘witte vlekken’ open-
gelaten. Voor één van deze vlekken konden belangstellenden 
een bijzonder bouwplan indienen. Hierop hebben jongeren in 
Vries, ondersteund door een ontwikkelaar, een plan ingediend 
voor starterswoningen. Dit plan is uiteindelijk niet gekozen. De 
raad had graag aanbod van koopwoningen voor starters gere-
aliseerd zien worden. In het debat stonden de vragen centraal: 
Hoe is het proces verlopen en wat had anders gekund? Drie 
insprekers gaven hun kijk hierop. Het debat werd afgerond met 
een oproep aan het college van B&W om op een creatieve ma-
nier, concreet en duidelijk in gesprek te gaan met de teleurge-
stelde jongeren in Vries.  

De volgende raadsvergadering is op  
7 juni 20.00 uur. 
De agenda en bijbehorende stukken staan 10 dagen van 
te voren op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl

Met een composthoop in de 
eigen tuin hoef je minder afval 
in de gft-bak te gooien. Door 
compost te gebruiken verbe-
tert de grond en het bodemle-
ven. Er ontstaat een humusrijke 
tuingrond die minder snel uit-
droogt en waarin planten beter 
groeien. Composthopen bieden 
ook nestruimte en voedsel voor 
egels. Regenwormen, pissebed-
den en andere dieren helpen 
bij het verteringsproces van het 
groenafval en zijn zelf weer 
voedsel voor vogels. Vlinders 
voeden zich met mineralen uit 

de composthoop.

Compost maken,  
hoe doe je dat?
Het groente-, fruit- en tuinafval 
wat je normaal in de gft-bak 
gooit, gebruik je voor het ma-
ken van compost. Het makke-
lijkst is om dit te verzamelen in 
een compostbak, verkrijgbaar 
bij de meeste tuincentra. Wis-
sel keukenafval met tuinafval 
af voor een goede structuur, en 
zorg dat het afval niet te grof 
is. Knip takken bijvoorbeeld in 
kleinere stukken. Zet de com-

postbak het liefst op een plek 
met halfschaduw en geef het 
bij droogte af en toe een beetje 
water. Net zoals je bij de plant-
jes in je tuin zou doen. Ook is 
het belangrijk om af en toe de 
compost om te scheppen voor 
een goede beluchting. Na 4 tot 
6 maanden, wanneer de com-
post naar aarde ruikt, is het 
klaar voor gebruik.

Meer weten? Kijk dan eens 
op www.milieucentraal.nl en 
www.drenthegeeftdoor.nl

Zelf compost maken; hoe doe je dat?

Leefbaar Tynaarlo, Groen-
Links, PvdA, ChristenUnie en 
Gemeentebelangen Tynaarlo 
hebben de formatie afgerond 
en gaan de samenwerking de 
komende vier jaar met elkaar 
aan. De beoogd wethouders 
presenteerden hun coalitieak-
koord ‘Sociaal, duurzaam en 
verbindend’ dinsdagochtend 
24 mei. U vindt het akkoord op 
onze website.

Beoogd wethouders
Tijdens de bijeenkomst stelden 
ook de beoogd wethouders 
zich voor. De vijf partijen heb-
ben vier kandidaten voor het 
wethouderschap voorgedra-
gen. Leefbaar Tynaarlo draagt 
Jurryt Vellinga voor, Miguel Ri-
rihena is de beoogde wethou-
der voor GroenLinks, Jelbrich 
Peters is de kandidaat voor de 
PvdA en Hans de Graaf is dat 
voor de ChristenUnie. U ziet ze 
op de foto v.l.n.r. Gemeentebe-

langen is ook onderdeel van de 
coalitie, maar levert geen wet-
houder.

Coalitieakkoord en 
benoeming op 7 juni 
in de gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering 
van dinsdag 7 juni wordt het 
coalitieakkoord besproken. 
Daarna zal het nieuwe college 
met instemming van de raad 
worden benoemd.



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 opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

DAG TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

Dinsdag 31 mei 14.30-17.00 uur Bespreek de stand van zaken in de wijk 
met Renate Beugelink, coördinator dor-
pen en kleine dorpen van de gemeente 
Tynaarlo. 

Alle leeftijden

Woensdag 
1 juni

14.30 – 17.00 uur

14.30 – 17.00 uur

19.00 – 20.30 uur

Kaartverkoop Jongerenfeest The Zero 
Generation.

Maak kennis met allerlei kunstvormen.
Door leden van kunstenaarsvereniging 
VTNL of andere kunstenaars.

Maak kennis met allerlei kunstvormen
Door leden van kunstenaarsvereniging 
VTNL of andere kunstenaars.

12-17 jaar

4-12 jaar

Volwassenen

Donderdag 
2 juni

14.30 – 17.00 uur Bubbel voetbal en mini games. Met o.a. 
Pijl en Boog schieten en pittenzakken 
gooien.

4-12 jaar

Vrijdag 3 juni 19.30 – 00.00 uur Jongerenfeest The Zero Generation. 
Met bekende artiesten La$$a en Harrie 
Snijders. Meer informatie & tickets 
bestellen: www.neienaober.nl/tickets

12-17 jaar

Keet van Tynaarlo in Eelde
De Keet van Tynaarlo staat vol-
gende week in Eelde, bij de Al-
bert Heijn. Kom langs voor een 
van de inloopspreekuren, ac-
tiviteiten of gewoon voor een 
gezellig praatje! 

Koffie, thee en limonade staan 
klaar. De volgende activiteiten 
staan op de planning:

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
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gemeente Tynaarlo

Gewijzigde openingstijden  
rond Hemelvaart  
en Pinksteren

> Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)   
zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten 

> Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten.  
Jeugdhulp is voor spoedvragen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 - 17.00 uur via 0592 - 266 737 

> Vrijdag 27 mei is de milieustraat geopend van  
8.00 - 15.45 uur  

> Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis  
gesloten 

 
Wijziging afvalinzameling  
> Donderdag 26 mei wordt verschoven naar  

zaterdag 28 mei. 
> Maandag 6 juni wordt verschoven naar zaterdag 11 juni 
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