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hoe je activiteit een onvergetelijk
succes wordt. Zo kunnen ze on-
dersteunen bij:

• Het aanvragen van een subsidie
• Het aanvragen van een ver-

gunning (voor bijvoorbeeld het
afzetten van de straat) 

• Het begeleiden van een brain-
stormsessie

• Het opstellen van een (activi-
teiten)programma

• Het vinden van een geschikte
locatie 

• Het geven van bekendheid aan
de activiteit

Zaterdag 28 september is het
weer Burendag. Een dag waarop
buren gezellig samenkomen en
waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt.
Wie een leuke activiteit wil orga-
niseren op Burendag kan hier-
voor een subsidie tot maximaal 
t 350 aanvragen bij het Oranje
Fonds. Zelf iets organiseren? So-
ciaal teamleden helpen graag!

Of je nu gaat barbecueën. een
voetbalgoal in elkaar wilt tim-
meren, of de gezamenlijke (bin-
nen)straat wilt opfleuren, sociaal
teamleden kunnen meedenken

Burendag 2019: doe jij mee?! 
Contact opnemen met de sociale
teams kan per mail via sociaal-
team@tynaarlo.nl of telefonisch
via 0592 - 266 737. Let op: je kunt
de subsidie van het Oranje Fonds
aanvragen tot 16 augustus.

Het Oranje Fonds en Douwe Eg-
berts zijn initiatiefnemers van Bu-
rendag, dat ieder jaar op de
vierde zaterdag in september
wordt gevierd. Kijk voor meer in-
formatie over Burendag op de
website www.burendag.nl. Hier
vind je ook een kaart met alle
aangemelde activiteiten voor Bu-
rendag. 

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 onder-
steuning die de gemeente
voor u regelt kunt u terecht bij
de sociaal raadsvrouw, Jet
Grolleman. 

• telefoon: 06-11289290
(op werkdagen); 

• e-mail: sociaalraads-
vrouw.tynaarlo@gmail.com

Wethouder Pepijn Vemer overhandigt winnaars Inno Vermijs (links) en
Jan Schut (rechts) een tweede trofee: een beeldje van Berend Botje.

Voor wie?
Het Koploperproject richt zich op
mkb-bedrijven met een omvang
van minimaal tien medewerkers.
Via het project krijgen mkb-be-
drijven kennis, tools en een net-
werk om duurzaam te gaan on-
dernemen. Onderdeel van het
project zijn o.a. een degelijke nul-
meting, zodat de ondernemer
precies weet wat er goed gaat
en wat er verbeterd kan worden
en een praktisch actieplan, waar-
mee duurzaam ondernemen een
vaste waarde wordt binnen het
bedrijf. De uitkomsten en plan-
nen worden gedeeld de andere
deelnemende bedrijven uit de re-
gio. Zo leren de bedrijven van el-
kaar, breiden ze hun netwerk uit
en ontstaan nieuwe samenwer-
kingen. 

Aanmelden en informatie
Geïnteresseerde MKB-onderne-
mers kunnen informatie aanvra-
gen of aanmelden voor het pro-
ject via info@dzyzzion.nl

Het Koploperproject is een initia-
tief van de sociale onderneming
DZyzzion. Sinds de start van het
eerste project in 2010, deden al
zo'n 350 bedrijven en andere or-
ganisaties mee.

In september start in de gemeen-
ten Tynaarlo, Aa en Hunze en
Borger-Odoorn het Koploper-
project. Dit project helpt mkb-be-
drijven in één jaar tijd duurzamer
ondernemen. De drie gemeen-
ten bieden het Koploperproject
gezamenlijk aan voor lokale on-
dernemers. De eerste bedrijven
hebben zich al voor het project
aangemeld,  andere geïnteres-
seerde bedrijven kunnen zich ge-
durende de zomer nog aanmel-
den.

Duurzaam ondernemen
Steeds meer ondernemers willen
zelf een bijdrage leveren aan ver-
duurzaming. Duurzaam en maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen is niet alleen steeds meer
een voorwaarde voor het be-
staansrecht, het biedt ook veel
kansen om te innoveren en te
groeien. Om bedrijven hierbij te
ondersteunen, bieden de ge-
meenten Tynaarlo, Aa en Hunze
en Borger-Odoorn vooruitstre-
vende ondernemers de gelegen-
heid om voordelig deel te nemen
aan het Koploperproject. Zij kun-
nen hiervoor gebruik maken van
de voucherregeling ‘Ik Ben Drents
Ondernemer’ van de provincie en
een bijdrage van de drie samen-
werkende gemeenten. 

Duurzaam ondernemen
stimuleren met 'Koploperproject'

Bijeenkomst koploperproject gemeente Het Hogeland, waar ze eind
juni van start gingen (Foto Huisman Media)

op het water bepaald. De solar
boat en het New Nexus Solar Ra-
cing Team komen voort uit zo-
geheten focusgroepen. Daarin
werken medewerkers op een cre-
atieve manier met elkaar samen
aan thema’s als duurzaamheid en
innovatie.

Trots op een prachtig bedrijf
Pepijn Vemer vindt het fantas-
tisch dat een bedrijf uit Tynaarlo
zich wereldkampioen mag noe-
men: ” Maar ik vind het ook in-
drukwekkend hoe New Nexus
haar medewerkers de ruimte
geeft om naast hun gewone
werkzaamheden te werken aan
innovatie en duurzaamheid. Niet
voor niets is dit bedrijf ontzet-
tend gegroeid de afgelopen ja-
ren.” 

Vanwege die groei verhuist New
Nexus op termijn naar een nieuw
pand in Haren. Vemer: “Ik ben er
trots op dat zo’n prachtig bedrijf
haar wortels heeft in Tynaarlo.
Om ze een blijvende herinnering
te geven aan hun ‘roots’ heb ik ze
vandaag een beeldje van Berend
Botje overhandigd.”   

Het New Nexus Solar Racing
Team uit Tynaarlo werd zaterdag
6 juli wereldkampioen met de
zonneboot in de open klasse van
de Solar & Energy Boat Challenge
in Monaco. Reden voor wethou-
der Pepijn Vemer om een bezoek
te brengen aan de kersverse we-
reldkampioenen. 

Duurzame boten
De Solar & Energy Boat Challenge
is een wedstrijd voor boten op
duurzame energie. Doel van het
evenement is om oplossingen te
presenten voor duurzame jach-
ten. Hoogtepunt van het evene-
ment is de fleet race in de haven
van Monaco. Tijdens deze race
varen deelnemers in 3 uur tijd zo-
veel mogelijk ronden met het
prototype van hun boot.

Fleet race
De medewerkers van New Nexus
wisten tijdens de fleet race maar
liefst 54 ronden af te leggen met
hun boot, met een totale afstand
van 50 kilometer. De solar boat is
uitgerust met 26 zonnepanelen
en sensoren die een grote hoe-
veelheid data leveren. Op basis
van deze data wordt de tactiek

Wethouder Vemer bezoekt wereld-
kampioenen van New Nexus 

nomen te worden in het adres-
sengedeelte. Dit kan op de vol-
gende manieren:

• per e-mail:
redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Tynaarlo)

• telefonisch: 0223-673010 (re-
dactie Akse Media)

• schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
Gemeentegids Tynaarlo) Post-
bus 6033, 1780 KA Den Helder. 

Let op: 
Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte kun-
nen aan de redactie worden
doorgegeven tot uiterlijk 6 sep-
tember.

Uitgeverij Akse Media uit Den
Helder is gestart met het actuali-
seren van de adressen voor de
gemeentegids van Tynaarlo die in
december 2019 verschijnt.

Organisaties, clubs en verenigin-
gen waarvan een e-mailadres is
opgenomen in de huidige gids
ontvangen van Akse Media een e-
mail om de gegevens te controle-
ren. Als er geen mailadres bekend
is neemt Akse Media telefonisch
contact op om na te gaan of de
gegevens nog kloppen.

Wie nog niet in de gids staat kan
zijn/haar organisatie of vereni-
ging zelf aanmelden om opge-

Start actualisatie adressen
gemeentegids 2020

Reis-
documenten

In verband met onderhoud
kunnen donderdag 25 juli en
vrijdag 26 juli geen spoed reis-
documenten worden aange-
vraagd. “Normale” aanvragen
die op vrijdag 26 juli  worden
gedaan, worden op maandag
29 juli verwerkt. Ook is het niet
mogelijk om vrijdag 26 juli reis-
documenten op te halen.


