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Uit de Raad 
Terugblik raadsvergadering 13 september 
Dinsdagavond 13 september vergaderde de gemeenteraad van Tynaarlo. De 
volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt 
u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:  

Energiecrisis
Het college van B&W informeerde de raad over de zorgen van het college  
over de inflatie en de hoge energiekosten. Achter de schermen wordt vanuit 
Rijk, Provincie en gemeente gewerkt om mensen te kunnen helpen die in de 
knel komen. Dit is geen makkelijke opgave, daar de gemeente de doelgroep 
bijvoorbeeld niet kent. Ofwel, wie komen er in de knel? Niet alle mensen die 
het moeilijk hebben zoeken de gemeente op. De gemeente bekijkt momen-
teel wat de gemeente aan hulp kan bieden. De oorzaak kan het college niet 
wegnemen, maar gemeenteraad en inwoners worden wel van harte uitgeno-
digd om mee te denken en hun ideeën te delen met de gemeente. 

Beantwoording brief college op Bomenkap in het gebied 
Nijstad in Vries (op verzoek van de fractie Leefbaar)
Naar aanleiding van de kap van een boom in het gebied heeft de raad vragen 
over de voorwaarden van een kapvergunning. Het college van B&W heeft 
toegezegd de regels opnieuw te bekijken. Daarbij maakte de raad zich zor-
gen over het handhavingsbeleid bij gekapte bomen waar geen kapvergun-
ning voor is verleend. Het bomenkapbeleid komt op een later moment weer 
aan de orde in de gemeenteraad.

Vooruitblik raadsvergadering
27 september, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadsweb-
site.  In deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op 
de agenda:

Herbenoeming leden Raad van Toezicht st. Baasis
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de herbenoeming van twee le-
den van de Raad van Toezicht voor de periode van 27 september 2022 tot 
1 september 2026. 

Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Brinkstraat 15, Vries.
Aan de Brinkstraat 15 staat een winkelpand al een tijd leeg. Er is nu een plan 
om op die locatie een aantal appartementen te bouwen. De raad wordt ge-
vraagd te besluiten om de formele procedure te starten door het bestem-
mingsplan Brinkstraat 15 te Vries als ontwerp gedurende 6 weken ter inzage 
te leggen. Inwoners of belanghebbenden kunnen in die periode een brief 
sturen aan de gemeente met hun zienswijze op het plan. 

Aanvragen sportaccommodatie subsidie 2022 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van een voorwaar-
delijke subsidie voor de  vervanging van baanverlichting van 5 tennisbanen 
TV De Marsch Eelde-Paterswolde; de aanleg van twee extra padelbanen TV 
De Marsch Eelde-Paterswolde; de aanleg van twee nieuwe padelbanen ZTC 
Zuidlaren.

Kijk live mee 
Via de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u live meekijken met de raadsver-
gadering of deze later terugkijken. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? 
Neem dan contact op met de griffie via griffie@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 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

Vanaf dit jaar wordt de gemeentegids 
niet meer huis-aan-huis geleverd. De 
nieuwe gemeentegids ligt klaar bij de 
receptie op het gemeentehuis, biblio-

theken, tourist info punten en musea 
binnen de gemeente Tynaarlo. De gid-
sen zijn gratis af te halen bij een van 
deze locaties. 

Vanwege de Zuidlaardermarkt, op dins-
dag 18 oktober, wordt in de dorpen 
Zuidlaren, Vries, Donderen en Zeijen 
(routes: 3, 4, 5, 6), de afvalinzameling 
verschoven van dinsdag 18 naar zater-
dag 22 oktober. De wijziging staat ook 
in de Afvalwijzerapp en op www.mijn-
afvalwijzer.nl.

De Afvalwijzerapp kunt u downloaden 
in de Appstore, Google Play en Windows 
Store. U kunt zelf “notificaties” instellen 
om een melding te ontvangen wanneer 
welke afvalcontainer bij de straat moet. 
Ook ontvangt u een melding wanneer 
er wijzigingen zijn in het inzamelsche-
ma.

Heeft u een vraag aan het College van 
B&W? Dan kunt u een afspraak maken. 
Mogelijk heeft u eerst een afspraak met 
een ambtenaar om uw vraag te bespre-
ken. U kunt contact opnemen met het 

bestuurssecretariaat via b@tynaarlo.nl 
of telefonisch via 0592 - 266 662. Iedere 
werkdag zijn zij bereikbaar van 8.30 tot 
17.00 uur.

Nieuwe gemeentegids

Wijziging afvalinzameling

Contact met het college b&w?

Wethouder Miguel Ririhena reikt 
zilveren certificaat ‘Gezondere Supers’ 
uit aan Jumbo Zuidlaren
Wethouder Miguel Ririhena van de 
gemeente Tynaarlo en Kikie Teunis-
sen van Drenthe Gezond hebben za-
terdag 17 september een zilveren cer-
tificaat ‘Gezondere Supers’ uitgereikt 
aan Elisabeth Iedema, manager van 
Jumbo Zuidlaren. Jumbo Zuidlaren 
helpt hun klanten makkelijker gezon-
dere keuzes te maken in de winkel.

Elisabeth Iedema van Jumbo Zuid-
laren was heel enthousiast over het 
concept ‘Gezonde Supers’, omdat zij 
‘gezonde voeding’ ontzettend be-
langrijk vindt. Samen met haar per-
soneel is zij aan de slag gegaan met 
dit concept. Mystery shopper (Kikie 
Teunissen van Drenthe Gezond) be-
oordeelde of de Jumbo in Zuidlaren 
voldoet aan de voorwaarden. 
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Op donderdag 22 september van 16.00 
tot 18.00 uur vindt er een openbaar 
overleg van de CRO (commissie regio-
naal overleg) luchthaven Eelde plaats op 
het gemeentehuis in Vries. Inwoners uit 
de gemeente Tynaarlo zijn uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. De basis van de 
CRO luchthaven Eelde is het bieden van 
een structureel platform voor overleg 
en ontmoeting tussen de leden. 

Aanmelden is verplicht en kan via info@
croeelde.nl. Wanneer u gebruik wilt ma-
ken van het spreekrecht, dient u zich 

vooraf te melden bij de secretaris (uiter-
lijk 22 september 2022 vóór 12:00 uur). 
Dit kan ook via info@croeelde.nl.

Meer informatie en de benodigde stuk-
ken vindt u op www.croeelde.nl. 

De CRO luchthaven Eelde 
is een onafhankelijk 
overlegorgaan van 
regionale en lokale 

overheden, bewoners en 
luchtvaartpartijen.

Openbaar overleg CRO luchthaven Eelde 
op gemeentehuis in Vries
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