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wensten de wethouder en de
Sportfederatie Eelde-Paters-
wolde-Eelderwolde (EPE) de bou-
wers veel succes met het vervolg.
Raymond van Aarden van het
VN-panel overhandigde Jan Wa-
genaar, uitvoerder van Bouw-
groep Dijkstra Draisma, een spe-
ciale bouwhelm met VN-panel

Vrijdag 10 mei werd het hoogste
punt gevierd van de bouw van de
sporthal Groote Veen in Eelde.
Bij deze mijlpaal is het traditie
dat dat de opdrachtgever de aan-
nemer in het zonnetje zet. Wet-
houder Hans de Graaf trakteerde
de bouwlieden daarom op een
patatje en warme snack. Vooraf

Sporthal Groote Veen 
bereikt hoogste punt 

logo. Leden van dit panel den-
ken mee over maatregelen die
de toegankelijkheid van de
nieuwe hal verbeteren. Naar ver-
wachting wordt de sporthal eind
2019 in gebruik genomen. Sport-
hal Groote Veen vervangt De
Marsch in Paterswolde. 

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

De raad boog zich deze verga-
dering opnieuw over de plan-
nen voor een supermarkt in Ter
Borch. Daarnaast werden er
vragen gesteld over vandalisme
in Zuidlaren en stemde de raad
in met het verleggen van de
bebouwde komgrens van
Eelde.

Supermarkt Ter Borch
In verband met de tijd werd op
9 april de bespreking van de
plannen voor een supermarkt
in Ter Borch afgebroken. De
raad zette de bespreking op 7
mei voort. In de raad lijkt er
sinds de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018 geen meer-
derheid meer te zijn voor het
voorstel om een supermarkt
van 3000m2 aan de Borchsingel
mogelijk te maken. Niet duide-
lijk is of er wel een raadsmeer-
derheid is voor een kleinere 
supermarkt en hoeveel kleiner
deze dan moet zijn. Vlak voor
de vergadering ontvingen de
raad en het college van burge-
meester en wethouders een
brief van de projectontwikke-
laar voor de supermarkt. In de
brief geeft de projectontwik-
kelaar aan bereid te zijn om de
plannen aan te passen. Naar
aanleiding van deze brief werd
een motie ingediend om het
college op te roepen de 
gevolgen van de brief te 
onderzoeken voordat de raad
een beslissing neemt over de
supermarktplannen. Precies de
helft van de aanwezige 22
raadsleden gaf aan eerst meer

tijd nodig te hebben voordat zij
over deze motie zouden kun-
nen stemmen en dus werd de
bespreking opnieuw afgebro-
ken om deze in de volgende
raadsvergadering, op 21 mei,
weer voort te zetten.    

Vandalisme Zuidlaren
Bij het vaste agendapunt ‘vra-
genrecht’ kunnen raadsleden
vragen stellen over actuele 
onderwerpen. Dhr. Hageman
(VVD) gebruikte dit punt om
vandalisme in Zuidlaren aan de
orde te stellen en te vragen wat
het college daartegen doet. De
burgemeester kon de vragen
deels beantwoorden, maar 
verzocht ook om een besloten
overleg, waarin hij meer priva-
cygevoelige informatie zou
kunnen delen. De raad stemde
hiermee in.

Bebouwde kom Eelde
In verband met de bouw van
Groote Veen werd de raad
voorgesteld de bebouwde
komgrens op de J.G. Legroweg
in Eelde te verplaatsen. Gevolg
van deze verplaatsing is dat de
nieuwe uitrit van de wijk en de
nieuwe school en sporthal 
binnen de bebouwde kom zou
komen te liggen en er dus een
lagere snelheid van verkeer zou
zijn. De gehele raad stemde
hiermee in.

De volledige vergadering is 
terug te kijken op
raad.tynaarlo.nl.

Uit de raad
Terugblik raad 7 mei 2019

Voor de raadsvergadering van
21 mei staat er inmiddels een
behoorlijk volle agenda op
raad.tynaarlo.nl. De raad 
bespreekt onder andere twee
brieven van het college en een
bestemmingsplan voor Esweg
74. Maar ook het supermarkt-
plan voor Ter Borch staat op-

nieuw op de rol. Bovendien ligt
er een voorstel voor nieuw 
gemeentelijk begraafbeleid
voor. In december 2017 stuurde
de raad dit voorstel terug met
de opdracht om het op een
aantal punten aan te passen.
De raad mag nu aangeven of
het nieuwe voorstel voldoet. 

Vooruitblik raad 21 mei 2019

Heeft u uw horloge, portomonnee, sleutels verloren? Of vindt u iets
dat een ander waarschijnlijk is kwijtgeraakt? Geef dit dan door via
www.tynaarlo.nl (melden aan de gemeente). Denkt u dat uw voor-
werp is gestolen? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Verlies of dief-
stal van een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort moet u eerst 
persoonlijk melden bij de gemeente. Van de gemeente ontvangt u
dan een formulier waarmee u aangifte kunt doen bij de politie.

Op dit moment heeft de gemeente de volgende gevonden voor-
werpen:

Gevonden Verloren
Sleutels GSM
Fietstas Portemonnee

Iets verloren of gevonden?

om de website te promoten en
uitleg over het platform te 
geven.

Het platform drijft op de inzet
van vrijwilligers, de zogenaamde
buurtverbinders. Zij beheren de
website en leggen belangstellen-
den uit hoe het platform werkt
en hoe ze zelf een profiel aan
kunnen maken.  Hoe meer parti-
culieren, organisaties en vereni-
gingen dat doen, hoe levendiger
het platform wordt.

Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in het Brughoes in 
Tynaarlo werd woensdagmiddag
8 mei www.buurtbrink.nl gelan-
ceerd: een online buurtplatform
voor én door inwoners van de 
gemeente Tynaarlo. 

Sem Schilt verrichte de openings-
handeling. Vervolgens ging het
team van BuurtBrink.nl naar
Eelde, Vries en Zuidlaren met een
koffiekeet, Drentse turfkoek, 
flyers en winkelwagenmuntjes

Online buurtplatform voor alle
inwoners van Tynaarlo 

ging Erica, de musicalgroep Kick
en de Harmonie Vries collecte-
ren. Dat doen zij in Eelde, 
Eelderwolde, Zuidlaren en Vries. 

De helft van het opgehaalde geld
is voor de eigen clubkas, de 
overige 50% gaat naar cultuur
en natuur in de regio.

Meer informatie over de anjer-
actie staat op www.anjeractie.nl. 

Van maandag 20 mei t/m za-
terdag 25 mei is in de gemeente
Tynaarlo de jaarlijkse actie van
het Prins Bernard Cultuurfonds
Drenthe. Collectanten van cultu-
rele verenigingen en vereniging-
en voor natuurbehoud in onze
gemeente gaan dan de deuren
langs voor een bijdrage voor de
cultuur en het natuurbehoud.

Dit jaar gaan de muziekvereni-

Anjeractie 2019: steun cultuur en natuur bij u in de buurt! 


