
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 21 maart 2018

Afgelopen donderdag ontving obs Het Oelebred in Tynaarlo het Drents Verkeersveiligheidslabel, omdat
verkeersveiligheid een vaste plek heeft gekregen in het schoolbeleid. Daarmee is de gemeente Tynaarlo
de eerste gemeente in Drenthe waarin alle basisscholen zijn beloond met het Drents Verkeersveilig-
heidslabel.

Dinsdag 27 maart inloopavond 
Dinsdag 27 maart is er een inloopavond over de werkzaamheden
aan de Hemsinge en een gedeelte van de Wolferdinge in Zuidla-
ren. Belangstellenden kunnen vragen stellen aan medewerkers van
de gemeente en  aannemer over de uitvoering en planning van de
werkzaamheden.

De inloop is tussen 19.00 uur tot 21.00 uur in Multifunctioneel 
centrum De Ludinge, Ludinge 4 in Zuidlaren.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
• Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, zijn het gemeentehuis en de

milieustraat gesloten.
• Jeugdhulp is vrijdag 30 maart alleen voor spoedvragen 

bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.
• 2e Paasdag, maandag 2 april, zijn het gemeentehuis en de 

milieustraat gesloten.

Agenda
Dinsdag 27 maart: 20.00 uur
• Raadsvergadering, 

gemeentehuis Vries
De agenda staat op
raad.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

Vorige week gaf wethouder Henk Berends tijdens de landelijke Week van het Geld een gastles aan de
leerlingen van groep 3 van de Mariaschool in Eelde. Hij deed dit samen met Sandra Casemier, jongeren-
werker van het sociaal team, en Celeste Meilof van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Het doel van
de Week van het Geld is om kinderen te leren omgaan met geld. 

De leerlingen deden enthousiast mee. Ze vertelden over klusjes die ze doen voor geld en over hun spaar-
plannen. Er waren zelfs een aantal kinderen die al een pinpas hebben en haarfijn konden uitleggen aan
de wethouder dat je je geheime code niet zomaar aan iedereen moet vertellen.

De GKB en de gemeente Tynaarlo hechten er veel waarde aan dat er aandacht is voor financiële educa-
tie. Scholen kunnen gedurende het hele jaar een gastles en/of ondersteuning bij de organisatie van 
activiteiten aanvragen. Dat kan via de jongerenwerkers (jongerenwerk@tynaarlo.nl).

Wethouder Berends geeft gastles
tijdens Week van het geld 

Wijziging afvalinzameling 
2e Paasdag
De inzameling van restafval op maandag 2 april (2e Paasdag)  in 
Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve wordt verschoven naar 
zaterdag 7 april.

Afgelopen zaterdag was Tynaarlo’s Energietour. Woningeigenaren
van zes duurzame woningen stelden deze dag hun huis open voor
geïnteresseerden. Ook was er een informatiemarkt in ’t Loughoes in
Eelde. Veel mensen maakten gebruik van de gastvrijheid en lieten zich
informeren over onder andere energiebesparing en duurzame 
verwarming. 

Tynaarlo ’s Energietour wordt georganiseerd door de gemeente 
Tynaarlo, EC Drentse Aa en het Drents Energieloket. De tour is 
onderdeel van de campagne Drent zit er warmpjes bij. Voor meer 
informatie over de campagne, kijk op www.drentziterwarmpjesbij.nl.

Veel belangstelling voor 
Tynaarlo’s Energietour 

Op zaterdag 7 april houdt Nationaal Park Drentsche Aa een ‘Drent-
sche Aa safari’. Een tocht om het Drentsche Aa gebied op een nieuwe 
manier te ontdekken.  

De safari start met een korte introductie, onder het genot van een kop
koffie. Daarna vertrekt een touringcar voor de rondrit door het
Drentsche Aa landschap. Onderweg vertellen Nationaal Park mede-
werkers over het landschap, het beheer en de ontwikkelingen in dit
gebied. Af en toe is er een korte stop voor enkele korte wandelex-
cursies. 

Er zijn twee tochten, één om 09:30 uur en één om 13:30 uur. De 
kosten zijn t 15,- euro per persoon. Hierbij zijn de bustocht, 
koffie/thee en een informatiepakket inbegrepen. 

Aanmelden kan per email via: t.manak@ivn.nl. De startlocatie wordt
bekend gemaakt na aanmelding. Aanmelding verplicht tot betaling. 
Let op: vol is vol, wie zich daarna aanmeldt, wordt op de wachtlijst 
geplaatst.

Drentsche Aa safari

Afgelopen woensdag plantten leerlingen van obs De Schuthoek 
samen met wethouder Henk Lammers de eerste struiken van een
nieuw bijenbos aan de Osbroeken in Zuidlaren. De kinderen van de
school in Zuidlaren en de nevenvestiging in Zuidlaarderveen deden
dit op de 62ste nationale boomfeestdag. 

De aanleg van het bijenbos is een initiatief van de imkervereniging
Zuidlaren. Het bos wordt aangelegd op het terrein naast het 
verenigingsgebouw, dat eigendom is van de gemeente Tynaarlo.

Leerlingen obs De Schuthoek
leggen bijenbos aan in Zuidlaren 

dag 2 mei 2018 om 12.00 uur. 
Belangstellenden kunnen een 
informatiepakket met een pro-
cedurebeschrijving en benodigd
inschrijfformulier aanvragen per
mail via kavels@tynaarlo.nl of
telefonisch 0592-266 662. Alleen
door de gemeente verstrekte 
inschrijfformulieren worden in de
procedure meegenomen.

Aan de Noordlaarderweg in Mid-
laren is een perceel landbouw-
grond te koop. Het perceel ligt
ten noordoosten van Midlaren.
Het gaat om een oppervlakte van
ca. 05.46.30 hectare. Het perceel
is de laatste jaren in gebruik 
geweest als grasland. 

De inschrijftermijn sluit op woens-

Te koop bij inschrijving: perceel
landbouwgrond in Midlaren 

Spreekuur 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

Spreekuur (zonder afspraak): woensdag 10.00 en 11.00 uur:
• eerste woensdag van de maand: Dorpshuis De Pan, Nieuwe 

Rijksweg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler 

Boermalaan 4, Paterswolde
• derde woensdag van de maand: De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren


