
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 18 september 2019

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid  

Inspiratieavond duurzaam-
heid op gemeentehuis

Agenda
19 september 15.00-17.00 uur
• Spreekuur wethouder Gopal

De Symfonie, Hooiweg 18 Eelde

23 september 19.30 uur
• Ontwerp- en schetssessie Vries-Zuid

Café Onder de Linden, Vries
meer info: www.tynaarlo.nl (nieuwsberichten)

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

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

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

Dinsdag 10 september
De raad is terug van reces en er
werden direct een aantal 
besluiten genomen. Zo werd er 
bijvoorbeeld besloten geld vrij
te maken voor het ruimen van
explosieven op Groningen Air-
port Eelde en voor de aankoop
van grond voor de uitbreiding
van Vries Zuid. Daarnaast 
besloot de raad om twee 
parkeerplaatsen in Zuidlaren te
onttrekken aan de openbaar-
heid, werd een nieuwe klach-
tenregeling vastgesteld, wer-
den een aantal besluiten
genomen voor een omge-
vingsvergunning op Garmpol-
eiland en werd ingestemd met
de startnotitie RES. Het fietspa-
den-, wegen- en knelpunten-
plan werd besproken, maar zal
pas op 8 oktober voor besluit-
vorming voorliggen.

Het Vragenrecht
Het overgrote deel van de
raadsagenda wordt gevuld
door het college van B&W. Het

college stuurt raadsvoorstellen
naar de raad met het verzoek
deze te agenderen. Een 
speciale agendacommissie, het
presidium, beslist vervolgens
over de agendering, waarbij
vrijwel altijd ingestemd wordt
met de verzoeken van het 
college. 

Maar ook raadsleden hebben
verschillende mogelijkheden
om zelf onderwerpen te agen-
deren. Een van die mogelijk-
heden is het vragenrecht. Het
vragenrecht is een vast punt op
de agenda waarbij raadsleden
vragen aan het college kunnen
stellen over actuele of spoed-
eisende onderwerpen. In de
vergadering van 10 september
werden er vragen gesteld over
de week van de alfabetisering,
de afsluiting van de Beetho-
venweg, de shared space in
Eelde en het participatietraject
rondom Vries Zuid. De vragen
en antwoorden zijn terug te
kijken op raad.tynaarlo.nl.

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 

Dinsdag 8 oktober, 
20.00 uur
De eerstvolgende raadsver-
gadering staat gepland voor 
8 oktober. Dit wordt hoogst-
waarschijnlijk een belangrijke
vergadering voor Zuidlaren,
want het college van B&W
heeft gevraagd om de cen-
trumontwikkeling in Zuidlaren
voor deze vergadering te agen-
deren. Op 5 februari stemde de
raad in met een participatie-
proces voor de ontwikkeling
van een concreet plan voor de

centrumontwikkeling. Op 11
september werd de raad al
geïnformeerd over wat er 
tijdens het participatietraject is
opgehaald aan ideeën. Op 
8 oktober wil het college met
de raad de conclusies van het 
traject bespreken om daarna
op 28 oktober een ontwikkel-
richting voor Zuidlaren te kun-
nen vaststellen. De agenda-
commissie beslist op 24 sep-
tember over het verzoek van
het college.

Vooruitblik raadsvergadering 

MIS HET NIET!

giecoach geeft inzicht in hoe je
thuis gemakkelijk energie kunt
besparen. En dat is wat we willen
in Tynaarlo: zoveel mogelijk
duurzame huishoudens.”
Wie meedoet met Junior Ener-
giecoach werkt mee aan een
schonere wereld. Ook fijn: er gaat
minder geld naar de energiere-
kening. Elke week staat in het 
teken van een andere opdracht.
Kinderen in de leeftijd van acht
tot twaalf jaar spelen het spel 
samen met hun ouders. 

Meedoen aan het spel of op zoek
naar meer informatie? Kijk op
www.juniorenergiecoach.nl. 

Al eenentwintig gezinnen uit de
gemeente Tynaarlo hebben zich
aangemeld voor het spel ‘Junior
Energiecoach’. Vanaf 5 oktober
gaan zij vijf weken on- en offline
aan de slag met leuke, leerzame
opdrachten, puzzels en experi-
menten. Met als doel thuis ener-
gie te besparen. Ook meedoen?
De gemeente biedt het spel aan
vijftig gezinnen aan. Aanmelden
kan nog tot en met 29 septem-
ber.

Wethouder Oetra Gopal (Duur-
zaamheid) is blij met de aanmel-
dingen: “Hoe meer gezinnen
meedoen hoe beter! Junior ener-

Energie besparen met het hele gezin

Belangenafweging
Daarnaast zijn er instanties die
gegevens vragen voor de uitvoe-
ring van bepaalde wettelijke
voorschriften. Voorbeelden hier-
van zijn advocaten voor het aan-
spannen van een rechtszaak en
kerken voor het bijhouden van
hun ledenadministratie. Voor
deze instanties kunt u verstrek-
kingsbeperking van uw gegevens
verzoeken. Soms bepaalt de wet
dat verstrekking toch moet wor-
den gedaan. In dat geval zal de
gemeente een afweging moeten
maken tussen uw (privacy) 
belang en het belang van de ver-
strekking. U wordt altijd in de 
gelegenheid gesteld hierover uw
mening te geven.

Formulier verzoek tot 
verstrekkingsbeperking
U kunt via www.tynaarlo.nl digi-
taal een verzoek tot verstrek-
kingsbeperking indienen. Hier-
voor heeft u DigiD nodig. Nadat
de gemeente uw verzoek heeft
verwerkt ontvangt u daarvan een
bevestiging. Wilt u liever per-
soonlijk een verzoek tot verstrek-
kingsbeperking 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 Veiligheid van
de gemeente Tynaarlo. 

Ook is meer informatie te vinden
in ons digitaal loket op
www.tynaarlo.nl.

In de Basisregistratie Personen
(BRP) zijn gegevens opgenomen
van iedereen die in de gemeente
woont. Het gaat hierbij niet 
alleen om adresgegevens, maar
bijvoorbeeld ook om gegevens
over een huwelijk of geregis-
treerd partnerschap, nationaliteit,
ouders en kinderen.

Geen verstrekkingsbeperking
mogelijk
Uw gegevens worden automa-
tisch verstrekt aan diverse over-
heidsinstellingen en bijzondere
maatschappelijke instellingen, 
zoals pensioenfondsen en verze-
keringsmaatschappijen. 
Deze instellingen gebruiken uw
gegevens voor uit te voeren wet-
telijke taken. Ze baseren hun be-
slissingen vaak op informatie uit
de BRP. Instanties die uw gege-
vens ontvangen zijn daarvoor 
geautoriseerd door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. De ver-
strekking van deze gegevens
kunt u niet voorkomen.

Geen gegevensverstrekking
In enkele gevallen kunnen ook
anderen vragen om uw gegevens
in de BRP aan hen te verstrek-
ken. Uiteraard gaat de gemeente
daar heel zorgvuldig mee om.
Hoe de gemeente dat doet ligt
vast in de gemeentelijke veror-
dening. Voor bijvoorbeeld fami-
lie, verenigingen of particulieren
zonder commercieel belang geldt
dat er geen informatie over u
wordt verstrekt als u daar zelf
geen toestemming voor hebt 
gegeven.

Verstrekkingsbeperking gegevens
Basisregistratie Personen (BRP)

U bent hierbij van harte wel-
kom! Ontvangst is vanaf
19.30 uur. 
Tijdens de bijeenkomsten gaan
deelnemers in kleine groepen
met elkaar in gesprek. De 
gesprekken worden begeleid
door dialoogbegeleiders. Zij zor-
gen ervoor dat iedereen naar 
elkaar luistert en aan bod komt.
Welke onderwerpen er aan tafel
besproken worden ligt natuurlijk
aan de deelnemers. U kunt hier-
bij bijvoorbeeld denken aan 
ontmoeting en integratie, samen
bewegen, meedoen mogelijk
maken, opvoeden en opgroeien
en het tegengaan van eenzaam-
heid.

Het inzicht dat tijdens de drie 
bijeenkomsten wordt opgedaan,
verwerkt de gemeente in de
nieuwe visie op het sociaal 
domein. Begin 2020 wordt de 
kadernota die hieruit voortkomt
behandeld in de Raad.

De gemeente werkt aan een
nieuwe visie op zorg en onder-
steuning, ook wel het sociaal 
domein genoemd. Hoe we met
elkaar samenleven is daarin een
belangrijk thema. Over dit thema
wil de gemeente graag met haar
inwoners in gesprek. Daarom
houdt ze samen met jongeren-
raad #JongTynaarlo en het VN-
panel drie bijeenkomsten, op:

• donderdag 19 september van
19.45 tot 22.00 uur in het 
Wapen van Vries voor inwoners
van Vries en omliggende 
dorpen;

• dinsdag 24 september van
19.45 tot 22.00 uur in de 
Waterburcht in Eelde voor 
inwoners van Eelde-Paters-
wolde en omliggende dorpen;

• woensdag 25 september van
19.45 tot 22.00 uur in het Brink-
hotel in Zuidlaren voor inwo-
ners van Zuidlaren en omlig-
gende dorpen.

UITNODIGING 
Wat is volgens u belangrijk voor
het samen leven in uw dorp?

gemeenten Aa en Hunze, 
Borger-Odoorn en Tynaarlo, de
provincie Drenthe, MVO-Allian-
tie Noord-Nederland, Rabobank,
Natuur- en Milieufederatie
Drenthe en DZyzzion (initiatief-
nemer en uitvoerder). Door een
voucher uit de provinciale rege-
ling ‘Ik Ben Drents Ondernemer’
kunnen de deelnemers een 
financiële bijdrage krijgen in de
kosten.

Deelnemers in dit project zijn: 
Afier Accountants en adviseurs,
Coop Schippers Odoorn, Kompas
Zuidlaren, Landal Het Land van
Bartje, Royal Flora Holland, Sight
Landscaping, Quercus Boomex-
perts en Yorneo. Mogelijk sluiten
nog extra deelnemers aan.

Kijk voor meer informatie 
over het Koploperproject 
op www.tynaarlo.nl.

behoud en verbetering van bio-
diversiteit en Yorneo zorgt
draagt bij aan een gezonde 
ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Door middel van het
Koploperproject hopen de deel-
nemers een volgende stap te 
kunnen zetten en daarbij ook
veel van elkaar te leren.

Mogelijk gemaakt door…
Partners in het project zijn de drie

Donderdag 12 september ging in
de gemeenten Aa en Hunze, 
Borger-Odoorn en Tynaarlo het
Koploperproject van start. Dit
project helpt mkb-bedrijven en
andere organisaties met een 
omvang van minimaal tien 
medewerkers in één jaar tijd
duurzamer ondernemen. De kick-
off van het project vond plaats
tijdens een ontbijtbijeenkomst bij
deelnemer Royal Flora Holland in
Eelde.

Voorbeeldrol
De acht deelnemende bedrijven
gingen op de vroege ochtend van
start met een rondleiding door
de bloemenveiling van Royal
Flora Holland. Daarna heette
Wethouder Pepijn Vemer van de
gemeente Tynaarlo de deelne-
mers welkom tijdens het ontbijt.
Hij gaf aan erg blij te zijn met de
Koplopers: “Jullie zijn het voor-
beeld. Jullie zijn het boegbeeld.
De koplopers. Met jullie vooraan
willen we andere ondernemers
op het juist spoor zetten, want 
alleen met elkaar kun je komen
tot een  toekomstbestendige 
economie.”

Al goed op weg
Vervolgens leerden de deelne-
mers elkaar kennen in een voor-
stelronde. Daaruit bleek dat de
meesten van hen al goed op weg
zijn met duurzaamheid. Zo be-
schikt Landal Het Land van Bartje
al over het GreenKey Goud label
en heeft Quercus Boomexperts al
jaren het CO2-prestatieladder-
certificaat op niveau 5. Sight
Landscaping is zeer actief in het

Toekomstbestendig ondernemen in 
Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo 

Heeft u kinderen maar geen oppas? Of zijn uw 
kinderen ook geïnteresseerd in duurzaamheid?
Neem ze mee. Niko met zijn kliko komt ook. 
Goochelend met de rommel uit zijn kliko vermaakt
en verwondert Nico zijn omstanders. Ook leuk
voor volwassenen trouwens.

Ook kunt u uw steentje bijdragen aan het duur-
zaamheidsprogramma waar de gemeente aan
werkt. Dat programma bestaat uit de pijlers:
• Duurzame energie
• Energie & warmte in de gebouwde omgeving
• Mobiliteit en verkeer
• Duurzaam consumeren en produceren/circulaire

economie 
• Milieu
Per thema is een tafel ingericht, waar deelnemers
onder begeleiding van een gespreksleider ideeën
uitwisselen.

Op 10 oktober – de landelijke Dag van de
Duuzaamheid- organiseert de gemeente een 
inspiratieavond voor inwoners over dit thema. De
bijeenkomst is in het gemeentehuis, belangstel-
lenden zijn van harte welkom tussen 19.00-21.30
uur. Er is voor ieder wat wils!

Wilt u zich laten adviseren over het verduurza-
men van uw woning? Overweegt u over te stappen
op elektrisch rijden? Wilt u nu echt eens weten wat
u zelf kunt doen voor een beter milieu? Kom dan
langs! 

En er is meer…schuif bijvoorbeeld aan bij één van
de lezingen van Marc ter Horst, die het 
succesvolle kinderboek ‘Palmen op de Noordpool’
schreef over klimaatverandering. Loop rond over
de markt, waar informatie te vinden is over be-
staande projecten en initiatieven uit de gemeente.


