
Agenda

dinsdag 14 januari 19.30 uur
• Raadstafel, Gemeentehuis Vries. Meer info: raad.tynaarlo.nl

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 8 januari 2020

ontwikkeling in Zuidlaren en de ontwikkeling van
Vries-Zuid. Ook riep hij op om vooral naar elkaar te
blijven luisteren, in deze tijd dat groepen in de sa-
menleving steeds meer tegenover elkaar komen te
staan. Na afloop van zijn toespraak werd het glas
geheven op een gezond en gelukkig 2020.

Ruim 130 belangstellenden kwamen op maandag
6 januari naar de nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Tynaarlo. Burgemeester Thijsen hield deze
avond een toespraak waarin hij onder andere
aangaf uit te kijken naar alle mooie projecten die
dit jaar op de planning staan. Zoals de centrum-

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Tynaarlo druk bezocht 

Vrijwilligers gezocht
Vindt u het leuk om senioren
te bezoeken om vragen over
het project te beantwoorden
en hen te motiveren mee te
doen aan het project? 
Er worden nog vrijwilligers ge-
zocht die helpen de huisbe-
zoeken te doen en/of de fit-
heidstest af te nemen. U kunt
zich hiervoor aanmelden via
sport@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

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

Er is één onderwerp dat wethou-
der Gopal het meest is bijgeble-
ven van het afgelopen jaar: “Veel
mensen klagen over het parkeren
op het voetpad of bijvoorbeeld
een heg die ver over de weg heen
helt. We realiseren ons dat niet al-
tijd, maar voor mensen met een
beperking is het dan erg lastig
om ergens langs te lopen of situ-
aties goed te overzien.” Ze doet
daarom graag een oproep: “Let
een beetje op elkaar, en parkeer
je auto of fiets op een plek waar
het hoort, zodat iedereen mak-
kelijk door kan lopen.”

Nieuwjaarswens voor 2020
Wethouder Gopal wenst alle in-
woners aan het begin van dit
nieuwe jaar tot slot een “goed,
gezond en gelukkig 2020!” U
bent ook dit jaar weer van harte
welkom op haar spreekuur. De
eerste keer is op donderdag 9
januari van 15.00 uur tot 16.30
uur in Woonzorgcentrum Symp-
honie aan de Hooiweg 18, 9761
GR te Eelde. Een plek die wet-
houder Gopal overigens ‘heel
leuk’ vindt. “Als er een keer geen
inwoners binnenlopen, help ik
bijvoorbeeld mee met de bingo
van de bewoners van de Symp-
honie. Of ik schuif daar aan voor
een kopje koffie en een praatje.
Ik kijk ernaar uit u weer te ont-
moeten in dit nieuwe jaar!”

Een overzicht van alle data
waarop wethouder Gopal
spreekuur houdt, kunt u vinden
op www.tynaarlo.nl/wethouder-
gopal

Eens per maand houdt gebieds-
wethouder Oetra Gopal spreek-
uur in Eelde-Paterswolde. Dat
doet ze al een jaar. Hoe is haar
het eerste jaar bevallen en lukt
het, om inwoners echt te helpen
op locatie?
“Ik ben gestart met dit spreek-
uur om in het dorp zélf te horen
en te zien hoe het gaat”, zegt
wethouder Gopal. “Ik wilde
graag persoonlijk kennismaken
met inwoners en mensen op een
makkelijke manier de mogelijk-
heid geven hun vragen aan de
gemeente te stellen. Ik heb de in-
druk dat men dit maandelijks
spreekuur goed weet te vinden,
dus daar ben ik heel blij mee. Een
goede reden om er mee door te
gaan!” 

Parkeren op de stoep
Als gebiedswethouder krijgt ze
veel vragen die buiten de onder-
werpen liggen waar ze zich als
wethouder normaal mee bezig
houdt (dat zijn sociaal domein,
cultuur en duurzaamheid). “De
meeste vragen gaan over open-
bare ruimte en gemeentewer-
ken”, somt Gopal op. “Over afval,
het plaatsen van bankjes, de vei-
ligheid in bepaalde wijken. Ik no-
teer al deze vragen en opmer-
kingen en neem ze mee naar het
gemeentehuis, waar ik het neer-
leg bij het verantwoordelijke
team. Vaak gaat dat goed en ge-
beurt er daadwerkelijk wat met
mijn opmerkingen, maar soms
blijft het te lang liggen. Daar
gaan we aan werken de ko-
mende tijd.”

Wethouder Gopal: 
‘Het is aangenaam kennis-
maken in Eelde-Paterswolde’ 

Kerstbomen
De gemeente haalt begin januari geen afgedankte kerstbomen meer op. De afgedankte kerstbomen kun-
nen in de groene container of tijdens openingsuren naar de milieustraat worden gebracht. Hieraan zijn
geen kosten verbonden. Let op: Doe de kerstboom in stukken in de container en zorg ervoor dat
het deksel van de container goed sluit.

krijgen toegestuurd. Daarnaast
worden alle senioren die zich niet
direct aanmelden door een pro-
jectmedewerker aan huis be-
zocht. Zij kunnen eventuele vra-
gen beantwoorden en de
aanmelding afhandelen. De huis-
bezoeken vinden plaats tussen 27
januari en 7 februari. Inwoners
die een bezoek niet op prijs stel-
len kunnen dat laten weten via
het reactieformulier.

‘Gezond en Fit ouder worden’
wordt georganiseerd door Soci-
aal Team Eelde-Paterswolde,
Sport Tynaarlo en SportDrenthe.
Er wordt samengewerkt met fy-
siotherapeuten, huisartsen, sport-
aanbieders en ouderenorganisa-
ties. Geen brief ontvangen in de
week van 6 januari? Neem dan
contact op met Nynke Niessink
via 0592 266 646 of per e-mail
sport@tynaarlo.nl.

Deze week start in Eelde, Paters-
wolde en Eelderwolde het pro-
ject ‘Gezond en fit ouder wor-
den’. Alle inwoners uit deze
dorpen in de leeftijd van 69 tot
en met 75 jaar ontvangen per
post een uitnodiging om mee te
doen aan het beweegproject
voor senioren.

Fit en sociaal
‘Gezond en fit ouder worden’ is
een vervolg op Sociaal Vitaal. Het
is bedoeld voor senioren die
graag willen werken aan hun fit-
heid en sociale contacten op wil-
len doen. Het beweegproject
werd drie jaar geleden ook aan-
geboden in Eelde-Paterswolde.
De wekelijkse beweeggroep die
daaruit voortgekomen is, is nog
altijd actief.

Fitheidstest
Onderdeel van het programma
is een fitheidstest op dinsdag 25
februari. Bij de fitheidstest wor-
den onder andere bloeddruk,
kracht en uithoudingsvermogen
gemeten. Aan het einde van de
test krijgt elke deelnemer advies
over het vervolg. De resultaten
zijn voor veel senioren het start-
punt om te beginnen met (meer)
bewegen op eigen niveau.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via het formulier dat
zij deze week met de uitnodiging

Senioren Eelde-Paterswolde fit
het nieuwe jaar in

Af en toe helpt wethouder Gopal met de bingo bij de Symphonie tij-
dens haar inloopspreekuur

rioolgemaal vernield aan de Lijs-
terbeslaan en is er een ruit 
gebroken bij MFA Yders Hoes in
Yde - De Punt. 

Het schadebedrag was in het ver-
leden weleens hoger, en ook 
lager. Burgemeester Thijsen ver-
telt dat hij hoe dan ook baalt van
de schade: “Doelbewust zaken
vernielen met vuurwerk is geen 
kattenkwaad meer. Het is vol-
strekt onnodig en we draaien
met elkaar op voor de kosten.”

Binnenkort gaat de gemeente 
samen met de politie en de
brandweer de inzet tijdens oud
en nieuw evalueren.

politie, het sociaal team en de 
gemeente samen met de buurt
aan de slag gegaan. Burgemees-
ter Thijsen is tevreden over die
gezamenlijke aanpak: “Oud en
Nieuw is ook daar rustig verlo-
pen, dus het heeft zijn vruchten
afgeworpen.”

Schade door vernielingen
Tijdens Oud en Nieuw is in de 
gemeente Tynaarlo voor zo’n
tienduizend euro aan schade ver-
oorzaakt in de openbare ruimte
en aan gemeentelijke gebouwen.
In de hele gemeente zijn er 19
verkeers- en straatnaamborden
kapot. Daarnaast zijn er 22 put-
deksels gesneuveld. 
Verder is er in Zuidlaren een 

De gemeente Tynaarlo kan te-
rugkijken op een rustig verlopen
Oud en Nieuw, zonder noemens-
waardige problemen. Wel is er
nodige schade aangericht door
vernielingen.

Extra toezicht en 
voorzorgsmaatregelen
De gemeente zette tijdens de
jaarwisseling vier Buitengewoon
Opsporingsambtenaren (BOA’s)
in. Verder zijn prullenbakken, 
kleding- en papiercontainers op
diverse plekken uit voorzorg 
verwijderd.

Na de onrustig verlopen jaarwis-
seling van vorig jaar in de Jar-
densweg in Zuidlaren zijn de 

Oud en Nieuw in Tynaarlo rustig verlopen

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

mers erachter wat ze allemaal
moeten doen als ze achttien wor-
den. Daarnaast krijgen ze de mo-
gelijkheid om al hun vragen te
stellen. Naast de uitnodiging voor
de workshop hebben de jonge-
ren een checklist ontvangen.
Deze checklist maakt inzichtelijk
waar je aan moet denken als je
achttien wordt. Zoals het rege-
len van je eigen zorgverzekering,
aanvragen van een DigiD en nog
veel meer. 

De checklist wordt vier keer per
jaar verstuurd naar jongeren die
(bijna) achttien zijn. Kort daarop
vindt steeds een workshop plaats.
Dit is een initiatief van de jonge-
renwerkers van de sociale teams
van de gemeente Tynaarlo in sa-
menwerking met de jongeren-
raad #JongTynaarlo.  

Op maandag 13 januari is er
van 19.00 - 21.00 uur bij Ons
Dorpshuis in Paterswolde de
workshop ’18 en nu?’ voor jon-
geren die (bijna) achttien zijn.
Zo’n 150 jongeren uit de ge-
meente Tynaarlo hebben hier-
voor een uitnodiging gekregen.
Jongeren die geen uitnodiging
hebben ontvangen maar wel
meer willen weten over wat te
doen en te regelen als je acht-
tien wordt zijn ook van harte wel-
kom. Opgeven kan via jongeren-
werk@tynaarlo.nl of telefonisch
via 06-52377577.

De workshop wordt gegeven
door de jongerenwerkers van de
sociale teams van de gemeente.
Door middel van actieve en prak-
tische opdrachten zoals een quiz
en stellingen komen de deelne-

13 januari workshop ‘18 en nu?’ 


