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Koegelbargen Donderen afgesloten 
vanwege vervuiling

Staatsbosbeheer sluit de oude kogelvangers langs de Roder-
weg bij Donderen voor publiek. De RUD Drenthe constateerde 
onlangs ernstige verontreiniging van de grond. De vervuiling 
is veroorzaakt door militaire activiteiten die hier in de eerste 
helft van de vorige eeuw plaatsvonden. De toegang tot het ter-
rein wordt afgesloten en er wordt met borden gewaarschuwd. 
Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl (actualiteiten).

De volledige agenda staat op 
raad.tynaarlo.nl. Enkele uit-
gelichte onderwerpen zijn:

Ontwerpbegrotingen 2021 
en jaarstukken 2019 verbon-
den partijen
Voor een aantal belangrijke 
taken werkt de gemeente sa-
men met andere gemeenten 
in zogeheten gemeenschap-
pelijke regelingen (GR’en). 
De gemeente Tynaarlo werkt 
samen in diverse GR-en. 
Voorbeelden hiervan zijn de 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Drenthe, de Veiligheidsregio 
Drenthe, GGD en het Re-
creatieschap Drenthe. In de 
jaarstukken leggen de GR-
en verantwoording af over 
de besteding van het geld in 
2019. 
In de begroting geeft de GR 
aan wat de plannen zijn voor 
2021 en hoe dit gefi nancierd 
kunnen worden. 

Ontwerpbestemmingsplan 
en ontwerp beeldkwaliteits-
plan ‘Vries Zuid’
Door dit nieuwe bestem-
mingsplan wordt de ont-
wikkeling mogelijk gemaakt 
voor de bouw van een nieu-
we woonwijk in Vries. Het 
college vraagt de gemeente-
raad nu om de formele pro-
cedure te starten. De eerste 
stap in de procedure is het 
ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan en 
het ontwerp beeldkwaliteits-
plan ‘Vries Zuid’. Wilt u op 
de hoogte blijven? Via vries-
zuid@tynaarlo.nl kunt u zich 
aanmelden voor de nieuws-
brief.

Herbenoeming
burgemeester
Voorafgaand aan de open-
bare raadsvergadering ver-
gadert de gemeenteraad 

achter gesloten deuren over 
de herbenoeming van bur-
gemeester Thijsen. Zijn eer-
ste ambtstermijn loopt op 
16 december 2020 af en de 
raad moet beslissen of de 
burgemeester bij de rege-
ring wordt aanbevolen voor 
herbenoeming. Direct na de 
besloten vergadering zal in 
de openbare vergadering het 
besluit van de raad bekend 
worden gemaakt.

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 griffi e via: griffi e@
tynaarlo.nl.

Mailabonnement op
raadsagenda 
Op de website kunt u koste-
loos een mailabonnement 
nemen. U ontvangt dan een 
mail op het moment dat de  
agenda van de raad op de 
website wordt gepubliceerd.  
Via de raadswebsite http://
raad.tynaarlo.nl kunt u ook 
live meekijken met de raads-
vergadering. Of deze later te-
rugkijken. Wilt u zelf iets zeg-
gen in de vergadering? Neem 
dan contact op met de griffi e 
via griffi e@tynaarlo.nl.

Vooruitblik: raadsvergadering 16 juni, 
20.00 uur 

Uit de Raad
Terugblik: raadsvergadering 9 juni  
De gemeenteraad vergader-
de over garantstelling zodat 
de buitenzwembaden van de 
stichting Zwembaden deze 
zomer toch open kunnen. 
Verder stond op de agenda: 
Kadernota Sociaal Domein 

en een brief van Verenigd 
Ondernemend Zuidlaren 
(VOZ) over spandoeken. Op 
de raadswebsite raad.tynaar-
lo.nl kunt u de vergadering 
terugkijken en vindt u alle 
besluiten uit de vergadering. 

Oproep jongeren:
vragenlijst vakantie invullen
De zomervakantie staat voor de 
deur. Door corona blijven veel 
mensen waarschijnlijk thuis, en 
thuis is er minder te doen dan 
normaal. De provincie Drenthe 
en een aantal gemeenten wil-
len ervoor zorgen dat jongeren 
straks een leuke en ontspan-
nen vakantie hebben, waarbij 

er voldoende te doen is. Om 
te peilen waar behoefte aan is 
kunnen jongeren (van 12 tot 18 
jaar) in een online vragenlijst 
aangeven wat ze willen doen, 
wat ze missen en welke ideeën 
ze hebben. Ga voor de vragen-
lijst naar: https://nl.research.
net/r/ZomerinDrenthe.

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

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).

Deel uw groene tuintip!
Heeft u een groene tuin? Deel 
dan een foto met een tip via 
communicatie@tynaarlo.nl en 
wie weet ziet u uw tuin terug 
op deze gemeentepagina of 
de Facebookpagina van de ge-
meente Tynaarlo. Met uw tip 
inspireert u buurtgenoten hun 
tuin te vergroenen.

Waarom?
Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat de toename van verhar-
ding negatieve effecten heeft 
op het welbevinden van mens, 
dier en natuur. Elke vierkan-
te meter steen die wordt ver-
vangen door groen helpt. Het 
water kan weer in de bodem 

zakken, de temperatuur wordt 
getemperd, fi jn stof wordt af-
gevangen, insecten, amfi bieën, 
vogels en kleine dieren vinden 
weer een leefgebied, het bo-
demleven verbetert en mensen 
voelen zich prettiger en gezon-
der.

Operatie Steenbreek
De gemeente Tynaarlo is aan-
gesloten bij Operatie Steen-
breek, met als doel om samen 
met andere gemeenten, wa-
terschappen en provincies on-
nodige verharding in privé- en 
openbare ruimte te vervangen 
door een diversiteit aan groen. 
Hierbij is de hulp van inwoners 

en bedrijfsleven heel erg wel-
kom. Kijk voor meer informatie 
op www.operatiesteenbreek.nl. op www.operatiesteenbreek.nl. 

De gemeentepagina digitaal lezen? Dat kan!
Wist u dat u de gemeentepagina ook wekelijks per e-mail kunt 
ontvangen? Op www.tynaarlo.nl/bestuur-en-organisatie/ge-
meentepagina kunt u zich abonneren op deze e-mailservice. U 
ontvangt dan elke woensdagochtend de gemeentepagina in uw 
mailbox. Zo hoeft u, bijvoorbeeld als u op vakantie bent, niets van 
het gemeentenieuws te missen.


