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Uit de Raad

De raad vergadert op 8 sep-
tember over tal van onder-
werpen, zoals de gunning 
van de inhuur van de accoun-
tantsdiensten en een Partiële 
herziening van de Beheers-
verordening Verlengde Stati-
onsweg 26-28 Zuidlaren. Ver-
der op de agenda:

Rekenkamercommissie
Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo heeft 
net als andere gemeenten 
een rekenkamercommissie. 
De Rekenkamercommissie 
Tynaarlo (RKT) voert jaarlijks 
een aantal onderzoeken uit 
voor de raad. Dit jaar zijn er 
onderzoeken uitgevoerd over 
het accommodatiebeleid van 
de gemeente en het toezicht 
en handhavingsbeleid op het 
gebied van openbare orde en 
veiligheid. De Rekenkamer-
commissie Tynaarlo biedt in 
deze vergadering beide rap-
porten aan de raad aan. De 
raad wordt voorgesteld de 
conclusies en aanbevelingen 
over te nemen.

Hoofdweg Eelde
De gemeente is van plan de 
Hoofdweg in Eelde-Paters-
wolde opnieuw in te richten. 
Eind 2019 heeft het college 
van B&W de plannen gepre-
senteerd. De raad heeft uit-
voerig over de plannen voor 
de Hoofdweg gesproken in 
de raadsvergadering van 3 
december. Tijdens de verga-
dering hebben een aantal 
betrokkenen ingesproken 
om hun opmerkingen te ge-
ven over de plannen. Op 3 
december was er te weinig 
tijd om de bespreking af te 
ronden en werden er door 

de raad punten meegegeven 
aan het college om mee aan 
de slag te gaan. Op 8 septem-
ber vervolgt de gemeente-
raad de bespreking over de 
Hoofdweg in tweede termijn.

Theater De Kimme Zuidlaren
Naar aanleiding van een brief 
van een inwoner sprak de ge-
meenteraad in de raadsver-
gadering van 25 februari over 
de zorgen die er zijn rond het 
voortbestaan van Theater de 
Kimme in Zuidlaren. De raad 
wilde graag meer informatie 
over De Kimme en daarom 
is er een onderzoek (quick 
scan) uitgevoerd om meer 
duidelijkheid te krijgen over 
de investeringen, kosten, ex-
ploitatie en bezettingsgraad 
van de Kimme. Deze quick 
scan is nu klaar en is geagen-
deerd voor bespreking in de 
raadsvergadering van 8 sep-
tember.

Kijk live mee
De raad vergadert in het ge-
meentehuis. Deze raadszaal 
is daarvoor aangepast aan de 
maatregelen omtrent de an-
derhalvemetersamenleving. 
Helaas is het voor inwoners 
en pers niet mogelijk om bij 
deze vergaderingen aanwe-
zig te zijn. Aangezien de Co-
ronamaatregelen nog steeds 
oproepen tot zo weinig mo-
gelijk fysiek contact en de 
ruimte in de raadzaal beperkt 
is, kan de raadsvergadering 
alleen op afstand gevolgd 
worden via de raadswebsite: 
raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf 
iets zeggen in de vergade-
ring? 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:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.

Sociale teams en Jeugdhulp  
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen  
anders uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden 
en medewerkers van het expertiseteam jeugd voor inwoners 
klaar. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Heeft u een 
vraag, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel 0592 – 266737 
(iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur).

Vooruitblik: raadsvergadering
8 september, 20.00 uur

Op de raadswebsite raad.ty-
naarlo.nl kunt u een raads-
vergadering live volgen of 
op een later moment terug-
kijken. Ook kunt u hier te-

recht voor informatie over 
de agenda van een raadsver-
gadering, besluitenlijsten en 
contactgegevens van raads-
leden.

Vorige week is de beschoeiing 
van de dobbe aan de Koning-
straat in Zuidlaren vervangen. 
De beschoeiing is een houten 
wand die ervoor zorgt dat  

de grond niet wegzakt. De 
komende weken week voert 
aannemer Vegter Waterbouw 
dezelfde werkzaamheden uit 
bij de dobbes aan de Telefoon-

straat en de Brink Z.Z. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente.

Onderhoud dobbes Zuidlaren

Telefonisch spreekuur wethouder Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebieds-
wethouder voor Eelde-Paters-
wolde. Normaal gesproken 
houdt zij daar maandelijks in-
loopspreekuur in woonzorg-
centrum De Symphonie, maar 
vanwege het coronavirus houdt 
zij momenteel een telefonisch 
spreekuur. Het eerstvolgende 

spreekuur is op donderdag 10 
september van 15.00 uur tot 
16.30 uur.

Let op:
aanmelden noodzakelijk
Woont u in Eelde-Paterswolde 
en heeft u een vraag of ver-
zoek aan wethouder Gopal? 

Dan bent u van harte welkom 
om hieraan deel te nemen. Het 
is wel noodzakelijk dat u zich 
daar van tevoren voor aan-
meldt. Dat kan door uiterlijk 9 
september een e-mail te sturen 
naar bestuur@tynaarlo.nl of 
door te bellen naar de gemeen-
te via 0592 – 266 662.

De ombudsvoorziening van Ty-
naarlo houdt maandag 14 sep-
tember van 09.30 tot 10.30 uur 
spreekuur. In verband met de 
corona-maatregelen is er geen 
spreekuur in het gemeentehuis 
maar een telefonisch spreekuur.

Een afspraak maken voor dit 
telefonisch spreekuur kan tot 
en met donderdag 10 septem-
ber 12.00 uur, via een mede-
werker van het team Juridische 
Zaken van de gemeente (tel. 
0592 – 266 662)

Verstrekkingsbeperking gegevens 
Basisregistratie Personen (BRP)

De afgelopen periode kreeg de 
gemeente veel vragen over het 
onderhoud van de watergan-
gen in Rietwijk (Ter Borch). Net 
als een aantal inwoners heeft 
de gemeente geconstateerd 
dat door het snel groeiende 
riet de watergangen minder 
toegankelijk worden. Daarom 
heeft de gemeente opdracht 
gegeven om de water- en riet-
planten weg te laten halen 
door een harkboot.

De werkzaamheden vinden 
naar verwachting plaats in het 
najaar van 2020 of voorjaar van 

2021. Dit is afhankelijk van de 
planning van de aannemer. Het 
maaien en harken gebeurt al-
leen op het deel dat in eigen-
dom van de gemeente is.

De watergangen zijn geschikt 
om in te varen met kleine (niet 
gemotoriseerde) voertuigen, 
zoals kano’s en roeibootjes. Het 
water is echter geen zwemwa-
ter. Dat betekent dat de kwa-
liteit van het water niet wordt 
gecontroleerd en dat de water-
gangen hier niet op zijn inge-
richt of met die insteek worden 
onderhouden.

Onderhoud watergangen Rietwijk

Na de uitgiftes van kavels in 
Rietwijk Noord, start de ge-
meente op 2 september met de 
uitgifte van particuliere bouw-
kavels op het eiland De Beekjuf-
fer in Ter Borch. In totaal wor-
den vier kavels voor vrijstaande 
woningen en vier kavels voor 2 
twee-onder-een-kapwoningen 
uitgegeven. Het gaat om de 
even kavelnummers 2 t/m 16.

Voor de uitgifte geldt dat er 
slechts op één typologie kavel 
kan worden ingeschreven. Dit 
betekent dat inschrijvers een 

keuze moeten maken tussen 
een kavel voor een vrijstaande 
woning of een kavel voor een 
twee-onder-een-kapwoning. 
Wie interesse heeft in een 
twee-onder-een-kap-kavel en 
al een medebouwer heeft, kan 
zich inschrijven met een duo-in-
schrijfformulier. Duo-inschrij-
vingen krijgen voorrang.

De inschrijving sluit op dinsdag 
15 september om 12.00 uur. 
Woensdag 16 september is om 
16.00 uur de eventuele loting 
en toewijzing. Inschrijven kan 

alleen digitaal.

Vragen over de uit-
gifte en de proce-
dure? Neem contact 
op met Mirjam van 
Duinen via kavels@
tynaarlo.nl of bel 
0592-266 662. Kijk 
voor alle informatie 
op de website www.
thuisintynaarlo.nl.

Uitgifte bouwkavels De Beekjuffer

In de Basisregistratie Personen 
(BRP) zijn gegevens opgeno-
men van iedereen die in de ge-
meente woont. Het gaat hierbij 
niet alleen om adresgegevens, 
maar bijvoorbeeld ook om ge-
gevens over een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap, 
nationaliteit, ouders en kinde-
ren.

Geen verstrekkingsbeperking 
mogelijk
Uw gegevens worden automa-
tisch verstrekt aan diverse over-
heidsinstellingen en bijzondere 
maatschappelijke instellingen, 
zoals pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. 
Deze instellingen gebruiken 
uw gegevens voor uit te voeren 
wettelijke taken. Ze baseren 
hun beslissingen vaak op infor-
matie uit de BRP. Instanties die 
uw gegevens ontvangen zijn 
daarvoor geautoriseerd door 
het Ministerie van Binnen-
landse Zaken. De verstrekking 
van deze gegevens kunt u niet 
voorkomen.

Geen gegevensverstrekking
In enkele gevallen kunnen ook 
anderen vragen om uw ge-
gevens in de BRP aan hen te 
verstrekken. Uiteraard gaat de 
gemeente daar heel zorgvuldig 
mee om. Hoe de gemeente dat 
doet ligt vast in de gemeente-
lijke verordening. Voor bijvoor-
beeld familie, verenigingen of 
particulieren zonder commer-
cieel belang geldt dat er geen 
informatie over u wordt ver-
strekt als u daar zelf geen toe-
stemming voor hebt gegeven.

Belangenafweging
Daarnaast zijn er instanties die 
gegevens vragen voor de uit-
voering van bepaalde wettelij-
ke voorschriften. Voorbeelden 
hiervan zijn advocaten voor het 
aanspannen van een rechtszaak 
en kerken voor het bijhouden 
van hun ledenadministratie. 
Voor deze instanties kunt u 
verstrekkingsbeperking van uw 
gegevens verzoeken. Soms be-
paalt de wet dat verstrekking 
toch moet worden gedaan. In 
dat geval zal de gemeente een 
afweging moeten maken tus-
sen uw (privacy) belang en het 
belang van de verstrekking. U 
wordt altijd in de gelegenheid 
gesteld hierover uw mening te 
geven.

Formulier verzoek tot
verstrekkingsbeperking
U kunt via www.tynaarlo.nl 
digitaal een verzoek tot ver-
strekkingsbeperking indienen 
(zoekterm: verstrekkingsbeper-
king). Hiervoor heeft u DigiD 
nodig. Nadat de gemeente uw 
verzoek heeft verwerkt ont-
vangt u daarvan een bevesti-
ging. Wilt u liever persoonlijk 
een verzoek tot verstrekkings-
beperking indienen? Maak 
dan een afspraak. Aan de balie 
wordt u gevraagd een geldig 
identiteitsbewijs te tonen.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het team 
Publiekszaken en Advies van de 
gemeente Tynaarlo via het alge-
mene nummer 0592 – 266 662.

Cultuurkeet in de Buurt

Op www.buurtbrink.nl plaatsen 
inwoners, maar ook bijvoorbeeld 
ondernemingen, sociale teams, 
dorps- en buurtverenigingen, 
cultuurcoaches en buurtsportcoa-
ches uit de gemeente Tynaarlo 
hun activiteiten, vragen en con-
tactgegevens.

Bent u op zoek naar een leuke ac-
tiviteit, benieuwd wat uw plaat-

selijke dorpsver-
eniging allemaal 
doet of wat de buren voor u kun-
nen betekenen? Neem dan voor-
al eens een kijkje op de website.

Heeft u vragen of wilt u graag als 
vrijwilliger voor Buurtbrink aan 
de slag? Dat kan! Mail dan naar 
info@buurtbrink.nl

Kent u buurtbrink.nl al? 

Van 2 t/m 14 september staat 
de Cultuurkeet aan de Borch-
singel in Eelderwolde, naast 
OBS Ter Borch. In die periode 
zijn er meerdere activiteiten 
voor jongeren. Daarnaast is er 
op doordeweekse dagen een 
cultuurcoach, jongerenwer-
ker of een buurtsportcoach 
aanwezig van 10.00-16.00 uur. 
Ook leden van de jongeren-
raad #JongTynaarlo zijn regel-
matig aanwezig in de keet.

Programma
Na de inloop met sport en spel 
activiteiten op woensdag 2 
september staan de volgende 
activiteiten op de planning:
• Donderdag 3 september 

16.00-18.00 uur 
Workshop Street art/Graffiti

• Vrijdag 4 september 
19.00-21.00 uur 
Inloop jongeren en sport 
en spel

• Woensdag 9 september 
15.00-17.00 uur 
Inloop kids & jongeren en 
sport en spel

• Donderdag 10 september 
16.00-18.00 uur 
Pizza’s maken en lekker sa-
men opeten (aanmelden via 
jongerenwerk@tynaarlo.nl)

• Vrijdag 4 september 
19.00-21.00 uur 
Inloop jongeren en sport 
en spel

Let op:
wie ouder is dan 18 moet zich 
vooraf aanmelden via cultuur-
keet@tynaarlo.nl, zodat er re-
kening kan worden gehouden 
met de coronaprotocollen.

In de avonduren kan de Cul-
tuurkeet als ontmoetingsplek 
voor jongeren dienen. Dit 
gaat in overleg met jonge-

renwerker Robin Geertsema. 
Interesse? Neem dan con-
tact op met Robin via tel. 06-
86879760.

Het doel van de Cultuurkeet is om kunst en cultuur 
dichtbij inwoners te brengen. De keet reist de komende 
periode langs de dorpen in de gemeente Tynaarlo. Cul-
tuurcoaches Frits en Gea zorgen, in samenwerking met 
ander andere de buurtsportcoaches en jongerenwer-
kers, voor een gevarieerd programma. Daarnaast zoe-
ken zij de samenwerking met culturele verenigingen en 
inwoners. Dus heeft u vragen, wensen of ideeën? Wilt 
u gebruik maken van de Cultuurkeet om op een laag-
drempelige manier contact te leggen met inwoners in 
een wijk of dorp, voorlichting te geven op locatie of 
aandacht te vragen voor uw vereniging? Laat het de 
cultuurcoaches dan weten. Kom langs in de keet of mail 
via cultuurkeet@tynaarlo.nl. Graag tot ziens!

Over de Cultuurkeet



Wist u dat er in de bibliotheek 
in Zuidlaren een Taalhuis is? 
Hier kunnen volwassen inwo-
ners van Tynaarlo beter leren 
lezen, schrijven, rekenen en 
omgaan met de computer.  Er 
zijn ook twee steunpunten, in 
de bibliotheken in Eelde-Pa-
terswolde en Vries. Wekelijks 
helpen 22 vrijwilligers zo’n 32 
inwoners hun vaardigheden te 
verbeteren. 

Wethouder Pepijn Vemer grijpt 
de week van het lezen en schrij-
ven aan om de vrijwilligers te 
bedanken: “Petje af voor deze 
mensen die in hun vrije tijd an-
deren helpen deze belangrijke 
vaardigheden te leren.” Ook 
spreekt hij zijn bewondering 
uit voor de deelnemers: “Het is 
een hele stap om je aan te mel-
den bij het Taalhuis. Maar als 
je deze nieuwe vaardigheden 
eenmaal hebt aangeleerd pluk 
je er de vruchten van. Ik wens 
alle deelnemers veel succes!”

Heeft u moeite met bijvoor-
beeld het voorlezen aan uw 
kleinkinderen, het lezen van de 
post of het invullen van online 
formulieren? Of kent u iemand 
in uw omgeving die hier moei-

te mee heeft? Stap dan binnen 
bij een van de bibliotheken en 
informeer naar het Taalhuis. Of 
kom langs op het wekelijkse 

Taalhuis spreekuur in de biblio-
theek in Zuidlaren op donder-
dag van 14.00-16.00. Deelname 
is gratis.

7 t/m 13 september Week van het lezen en schrijven

“Petje af voor taalvrijwilligers Tynaarlo”

----->>> Vervolg Gemeente Tynaarlo

Taalhuis actief in de week van het 
lezen en schrijven
Meer weten over het Taalhuis? En kennis maken met de vrijwil-
ligers? Op woensdag 9 september staat een taalvrijwilliger van 
12.00 tot 17.00 uur met een kraampje op de markt in Eelde-Pa-
terswolde. 
Donderdag 10 september kunt u tijdens een ‘groet en ontmoet’ 
- uurtje (14.00-15.00 uur) onder het genot van een kop koffie 
of thee kennis maken met taalvrijwilligers in de bibliotheek in 
Zuidlaren.


