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Nationale Sportweek bruist 
in gemeente Tynaarlo 

Milieustraat gesloten  
van 17 t/m 23 september

Open tuinhekjes in Vries tijdens de 
Nationale Tuin en Klimaatroute

Van 17 t/m 25 september vindt 
de Nationale Sportweek plaats 
in de gemeente. Doe je ook 
mee? De Nationale Sportweek 
wordt op 17 september om 10 
uur geopend op de kleine Brink 
in Zuidlaren. Hier vindt de af-
trap van de Nationale Sport-
week in Drenthe plaats met 
de Hunzeloop en de Nationale 
Diabeteschallenge. Daarnaast is 
er in het centrum van Zuidlaren 
een vitaliteitsmarkt en kinde-
ren kunnen meedoen aan een 

speurtocht.  

De hele week staat bol van de 
activiteiten en biedt voor ie-
der wat wils. Zo zijn er, naast 
allerlei sportactiviteiten in de 
gehele gemeente, speciaal voor 
deze week activiteiten buiten 
bij het zwembad Aqualaren. Bij 
de ‘Keet op pad’, die daar aan-
wezig is, zijn er activiteiten op 
het gras of op de beachvolley-
balvelden. Het gaat deze week 
niet alleen om bewegen, maar 

ook om hoe je gezond en vitaal 
kunt blijven.

De rode draad van deze week 
is ‘lekker buiten bewegen’. Ie-
dereen kan vrijblijvend komen 
kijken of meedoen en de deel-
name aan de clinics en activitei-
ten is gratis. 

Kijk voor alle sportactiviteiten 
tijdens de Nationale Sportweek 
op www.tynaarlo.nl/nationa-
lesportweek 

Van zaterdag 17 september tot 
en met vrijdag 23 september is 
de milieustraat niet bereikbaar 
in verband met asfalterings-
werkzaamheden aan de N386 
(Zuidlaarderweg). De milieus-
traat is dan gesloten. 

De werkzaamheden worden uit-
gevoerd door aannemer De Roo 
bv in opdracht van de Provincie 
Drenthe. Omleidingsroutes wor-
den met borden aangegeven.  
Kijk voor meer informatie op 
www.provincie.drenthe.nl 

(zoek op ‘N386’ of kijk bij de 
nieuwsberichten)

Vanaf zaterdag 24 september is 
de milieustraat weer geopend 
volgens de reguliere openings-
tijden.

Aanstaande zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur staan in Vries 
twee tuinhekjes open in het 
kader van de Nationale Tuin en 
Klimaat Route. De tuineigena-
ren van de Leeuwerikstraat 20 
en de Etstoel 3 willen andere 
tuineigenaren laten zien dat zij, 
door de inrichting en het on-
derhoud, veel rekening houden 
met de natuur en het klimaat. 

De Tuin en Klimaat Route komt 

voort uit de Duurzame Huizen 
Route (dit jaar op 29 oktober 
en 5 november). De tuinen die 
meedoen zijn een oase voor 
vlinders en bijen. 

Regenwater wordt opgevan-
gen in een vijver of regenton-
nen en gebruikt om de planten 
te besproeien. Er is weinig ver-
harding en veel groen. Struiken 
en bomen zorgen voor natuur-
lijke schaduwplekken.

Bezoek zaterdag de openge-
stelde tuinen en spreek met de 
eigenaren over hun ervaring 
met de aanleg, onderhoud en 
gebruik van de tuin. Mogelijk 
inspireren ze je om je tuin ook 
meer natuurvriendelijk en kli-
maatbestendig in te richten. 

Kijk op https://tuinenklimaat-
route.nl/ en zie per provincie 
welke tuinen zijn opengesteld 
voor geïnteresseerden.

Uit de Raad 
Vooruitblik raadsvergadering 
13 september, 20.00 uur 

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de 
raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. 

Agenda
In de raadsvergadering wordt de raad gevraagd besluiten 
te nemen over: het vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Zeegse, Schapedrift 7-9, het wijzigen van subsidievoor-
waarden van de gemeente en een aanpassing in de ge-
meenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa. 
Op verzoek van de fractie Leefbaar Tynaarlo staat het on-
derwerp ‘Bomenkap in het gebied Nijstad te Vries op de 
agenda. 

Raadswerkgroepen
Daarnaast stelt de raad opnieuw raadswerkgroepen in voor 
de thema’s Sociaal Domein, Omgevingswet en Duurzaam-
heid. In de raadswerkgroepen komen ambtenaren en de 
woordvoerders van alle fracties bij elkaar om de ontwikke-
lingen op deze drie thema’s te bespreken. Bij het sociaal 
domein gaat het dan vooral om de zorgtaken die de ge-
meente er de laatste jaren bij heeft gekregen. Bij de Om-
gevingswet gaat het over de invoering van deze nieuwe 
wet in 2020. En duurzaamheid zal met name gaan over het 
behalen van landelijke en lokale duurzaamheidsdoelen. De 
werkgroepen zullen niet alleen met elkaar en met ambte-
naren in gesprek gaan, maar ook met belanghebbenden, 
experts en inwoners. 

Kijk live mee. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de publieke tri-
bune in het gemeentehuis. 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.

Samen stoppen met roken 
met pop-uppoli in Eelde
Wil je graag stoppen met roken, maar lukt het niet alleen? 
De pop-up poli van Verslavingszorg Noord-Nederland geeft 
je een steuntje in de rug. Ga samen met anderen in een 
kleine groep de uitdaging aan om te stoppen met roken. 

Op maandag 26 september is startbijeenkomst van 18.00 
tot 20.00 uur in Eelde. Daarna volgen nog vijf bijeenkom-
sten van twee uur op de dinsdagavond. Deelname is gratis. 

De bijeenkomsten zijn in groepsverband en worden bege-
leid door deskundige coaches van VNN. Je leert meer over 
wat verslaving is en hoe het werkt. Er is ook aandacht voor 
gezonde leefstijl. Deze informatie wordt vervolgens om-
gezet in praktische tips. Wat kan je bijvoorbeeld het beste 
doen als je trek krijgt in een sigaret, en waarom werkt dat? 
Informatie en advies over nicotinevervangers en eventuele 
medicatie komen ook aan bod.

Meer informatie en gratis aanmelden, ga naar 
www.vnn.nl/pop-uppoli 

De gezondheid van onze inwoners 
vinden wij belangrijk. Daarom sti-
muleren wij als gemeente Tynaarlo 
initiatieven van organisaties, die in-
woners helpen te stoppen met roken.   
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Keet van Tynaarlo komt naar de  
Bibliotheek in Eelde en doet mee 
met de Week van Lezen en Schrijven
Op 13, 14 en 15 september 
staat de Keet bij de Bibliotheek 
in Eelde (Schoollaan 18). Er zijn 
die week verschillende activitei-
ten in het kader van de Week 
van Lezen en Schrijven. Tijdens 
de Week van Lezen en Schrij-
ven wordt er extra aandacht 
gevraagd voor het verminderen 
en voorkomen van laaggelet-
terdheid in Nederland. Zo’n 2,5 
miljoen mensen hebben moeite 
met lezen, schrijven en/of reke-
nen. Vaak missen zij ook digita-
le vaardigheden om goed om te 

gaan met een computer, smart-
phone of tablet. 

Bij de activiteiten staan taal en 
ontmoeten centraal. Kom ge-
zellig langs voor een praatje en 
doe mee aan bijvoorbeeld het 
letterpakkenspel of kijk door 
een VR-Bril en ervaar zelf hoe 
het is om moeite te hebben 
met lezen en schrijven. Toe-
gang is gratis en aanmelden is 
niet nodig. Bekijk het volledige 
programma op sociaalteam.ty-
naarlo.nl/keet-van-tynaarlo   

Cultuurcoaches van de ge-
meente Tynaarlo, De Biblio-
theek en het Taalhuis hebben 
samen een programma opge-
steld. Wij als gemeente vinden 
het belangrijk dat hier aan-
dacht aan besteed wordt.

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

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning 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

Scootmobieltocht in Eelde
Elke tweede maandag van de maand is er een scootmobiel-
tocht in Eelde en omgeving. Maandag 12 september om 
13.30 uur start de 10 km tocht. Het vertrek is vanaf terras 
Woonzorgcentrum Symphonie aan de Mozartweg Eelde 
(tegenover de vijver). Er is gelegenheid voor koffie en thee 
onderweg. Maximaal 15 deelnemers kunnen meerijden. 
Aanmelden voor één of alle tochten is verplicht en kan via 
sport@tynaarlo.nl of bel naar 06 - 11 29 79 76. Kom met 
een volle accu!


