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eronder te gaan zitten of er lang-
durig bij stil te staan. Want blijf je
op gepast afstand, dan is de kans
kleiner dat je in contact komt met
de brandharen van de rups, die
klachten zoals jeuk en irritatie
veroorzaken. 

Hoe bestrijdt de gemeente de
rups?
De gemeente bestrijdt de rups in
gemeentebomen die op risico-
volle plekken staan. Bijvoorbeeld
in het centrum van een dorp, bij
een school of een kinderdagver-
blijf. Om de nesten te verwijderen
schakelt de gemeente een ge-
specialiseerd bedrijf in. Zij halen
de nesten weg door ze op te zui-
gen, de nesten gaan vervolgens
in dichte zakken naar de vuilver-
branding. Op dit moment is het
aantal rupsen in Nederland zo
groot, dat de bedrijven worden
overvraagd. Nesten in de ge-
meente Tynaarlo kunnen dan
ook niet meteen worden verwij-
derd als er melding van wordt
gedaan.

Is preventieve bestrijding mo-
gelijk?
Er zijn in Nederland proeven ge-
daan met het preventief bestrij-
den van de eikenprocessierups
door het spuiten van een biolo-
gisch bestrijdingsmiddel in een
bepaalde periode van het jaar.
Daar waar de proeven zijn ge-
daan waren de nesten kleiner.
De gemeente Tynaarlo doet niet
aan deze vorm preventieve be-
strijding, omdat het middel dat
hiervoor wordt gebruikt schade-
lijk kan zijn voor andere insecten
en vogels. Bovendien zijn de re-
sultaten zo minimaal dat dit niet
opweegt tegen het arbeidsinten-
sieve werk.

Eikenprocessierupsen in eigen
boom?
Inwoners die op hun eigen per-
ceel te maken hebben met be-
smette eikenbomen, zijn zelf ver-

De overlast van de eikenproces-
sierups neemt toe. Op veel plaat-
sen in Nederland is het aantal
rupsen verdrievoudigd ten op-
zichte van vorig jaar. Ook in Ty-
naarlo is het aantal plekken waar
de eikenprocessierups voorkomt
toegenomen. Wat doet de ge-
meente hieraan?

De gemeentelijke boomverzor-
gers houden in de gaten waar de
eikenprocessierupsen zitten, ook
krijgt de gemeente meldingen
van inwoners. De eikenbomen
waar de rups in aangetroffen is,
krijgen een rood wit lint. Dit lint
waarschuwt om niet onnodig bij
de boom in de buurt te komen,

Eikenprocessierups ook in Tynaarlo
antwoordelijk voor de bestrij-
ding. Hen wordt afgeraden met
de rupsen zelf aan de slag te
gaan, vanwege de kans op ver-
spreiding van brandhaartjes. Het
is het veiligst om een gespeciali-
seerd bedrijf in te schakelen,
maar ook dan bestaat de kans op
langere wachttijden. 

Wat is de oorzaak van de toe-
genomen overlast? 
Vorig jaar was er al een verdrie-
voudiging van het aantal rupsen
ten opzichte van 2017. Mogelijk
zijn dit jaar veel rupsen voortge-
komen uit eitjes die vorige zomer
zijn afgezet. Met extreme tem-
peraturen kunnen de rupsen zich
ingegraven. De kans bestaat dat
zij een jaar of langer in de grond
blijven zitten totdat de omstan-
digheden gunstig zijn. Wat de
afgelopen jaren in de grond is
opgebouwd, kan dan opeens te-
voorschijn komen.

Anders dan vorige jaren zitten
er dit jaar ook veel rupsen in bos-
sen met eiken. Mogelijk komt
dat doordat eikenprocessievlin-
ders in de hete zomer van vorig
jaar koelere en vochtiger plek-
ken hebben opgezocht om hun
eipakketjes af te zetten. Een an-
dere verklaring is dat vlinders
door het grote aantal soortge-
noten vorig jaar gedwongen
werden nieuwe gebieden te ko-
loniseren. 

Wordt de overlast volgende
jaren nog erger? 
Dat is wel de verwachting. Er
staan veel eiken in Nederland en
er is dus veel voedsel voor de
rups. Bovendien zijn de tempe-
raturen gunstig voor het beestje. 

Vermoedt u dat de eikenproces-
sierups in een boom bij u in de
buurt zit? Bel dan met de ge-
meente via het algemene num-
mer 0592 – 266 662.

De eikenprocessierups komt van mei tot en met augustus voor
in heel Drenthe. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs  - in
processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de
naam eikenprocessierups. Na contact met de brandharen van de
rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, uitslag, irritatie aan de
ogen of luchtwegen. De brandharen zijn niet zichtbaar met het
blote oog. 

Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee
weken vanzelf. Zijn de klachten ernstiger of gaan ze niet weg,
neem dan contact op met uw huisarts. 

Op de website van GGD Drenthe staat de juiste informatie over
wat u kunt doen als u in aanraking bent gekomen met de ei-
kenprocessierups (www.ggddrenthe.nl).
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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

In de vergadering van 25 juni
werd opnieuw een groot
aantal besluiten genomen
die allemaal op terug te vin-
den zijn op raad.ty-naarlo.nl 

Beëdigingen
De avond begon met het af-
scheid van Nina Hofstra en
de beëdiging van Roelof Nij-
enbanning als raadslid en
Ariën Tolner als steunfrac-
tielid voor de VVD. Hofstra
vertrok omdat ze een
nieuwe functie binnen de
gemeente krijgt. Steunfrac-
tielid Nijenbanning volgt
haar op en in de steunfractie
wordt hij op zijn beurt op-
gevolgd door Tolner.

Jaarstukken gemeente
In haar jaarverslag en jaarre-
kening legt het college ver-
antwoording af van het ge-
voerde beleid en de
besteding van de gemeen-
telijke financiën in het voor-
gaande jaar. De jaarreke-
ning van 2018 eindigt 1,5 in
de plus. Er is bijna 3 miljoen
meer dan begroot uit de re-
serves gehaald, onder an-
dere dankzij verkoop van
grond. Het tekort op de
jeugdhulp is in 2018 geste-
gen tot 3 miljoen. De ac-
countant had de jaarstukken
al goedgekeurd en ook de
raad kon ermee instemmen
zodat deze nu naar de pro-
vincie kunnen worden ge-
stuurd.

Begrotingen GR’en
Voor een aantal belangrijke

taken werkt de gemeente
samen met andere gemeen-
ten in zogeheten gemeen-
schappelijke regelingen
(GR’en). Maar hoe kun je als
raad echt invloed uitoefenen
op de GR’en? Dat is een
vraag die de gemeenteraad
al een tijdje bezig houdt. 

Bij wet is geregeld dat ge-
meenteraden zienswijzen
kunnen indienen op de be-
grotingen van de GR’en
waaraan zij deelnemen. Het
bestuur, waarin alle ge-
meenten zijn vertegen-
woordigd door een wet-
houder of burgemeester,
beslist vervolgens wat zij met
die zienswijzen doet. Maar
als twaalf gemeenten sa-
menwerken, is een Tynaar-
lose zienswijze slechts een
van de twaalf. 

Om sterker te staan, werken
de vier Noord-Drentse ge-
meenteraden samen. Er
wordt door vertegenwoor-
digers van die raden gepro-
beerd om samen tot de-
zelfde zienswijzen te komen.
Hiermee wordt de verhou-
ding in een bestuur van
twaalf minimaal vier tegen
acht. Nog geen meerder-
heid, maar wel een sterk sig-
naal. Zo krijgen de raden
langzaamaan meer invloed
op de GR’en. De Tynaarlose
raad besloot zienswijzen in
te dienen op de begrotin-
gen van vijf GR’en. Deze zijn
te vinden bij de vergader-
stukken op raad.tynaarlo.nl.

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 25 juni

De laatste raadsvergadering
voor het zomerreces be-
steedt de raad aan het uit-
zetten van de grote lijnen
voor het gemeentelijk be-
leid. Deze worden opge-
schreven in de Perspectie-
vennota en vormen de basis
voor de begroting. Tegelij-
kertijd wordt de Voorjaars-
brief gepubliceerd met de fi-
nanciële stand van zaken tot
1 april van dit jaar. In een
extra lange middagvergade-
ring worden alleen deze fi-
nanciële stukken behandeld. 

Deze vergadering is het mo-
ment voor de raad om aan
te geven welke keuzes er op
het gebied van beleid en van
financiën moeten worden
gemaakt voor het volgende
jaar. Zij kunnen dit doen
door tekstwijzigingsvoor-
stellen (amendementen) of
oproepen (moties) in te die-
nen en daar een meerder-

heid voor te zoeken in de
raad.

Traditiegetrouw schrijven de
politieke partijen voor de be-
handeling van de financiële
stukken Algemene Beschou-
wingen waarin ze hun kijk
op de wereld en het reilen
en zeilen van gemeente Ty-
naarlo beschrijven. Dit jaar
worden deze beschouwin-
gen na afloop verspreid via
de krant en social media, zo-
dat ze voor een groter pu-
bliek te lezen zijn. 

Het debat tussen de partijen
en het college is op 9 juli live
te volgen op raad.tynaarlo.nl
en daarna daar ook terug te
kijken. U kunt natuurlijk ook
aanwezig zijn bij de verga-
dering als publiek. Wilt u zelf
iets zeggen in de vergade-
ring? Neem dan contact op
met de griffie via grif-
fie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik volgende raadsvergadering
dinsdag 9 juli om 13.00 uur

Boom met eikenprocessierups op de kruising Meeuwenlaan/Wielewaalstraat in Vries

zijn, zonder afleiding van appjes
of social media posts. Niet alleen
op de fiets, maar ook in de auto.    

Op Fietse?
Telefoon in je broekzak
De komende weken worden fiet-
sers in Drenthe op verschillende
manier gewezen op de nieuwe
wetgeving. Zo is er op fietspa-
den, bij bedrijven, op scholen, in
stadscentra en bij fietsenstallin-
gen een krijtboodschap te zien.
De boodschap herinnert fietsers
eraan om hun telefoon op te ber-
gen voor ze op de fiets stappen. 

Meer weten?
Kijk op www.mono.nl 

Vanaf deze week is het wettelijk
verboden: bezig zijn met je
smartphone op de fiets. Wie dat
wel doet, riskeert een boete van
95 euro. Want smartphonege-
bruik op de fiets zorgt geregeld
voor ongevallen, ook in Drenthe. 

MONO
Om smartphonegebruik in het
verkeer tegen te gaan heeft het
Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe (VVBD) de handen in-
een geslagen met de politie, 
Veiligheidsregio Drenthe, Veilig
Verkeer Nederland en ANWB. 
Samen roepen ze in Drenthe ie-
dereen op: rij MONO! MONO
staat letterlijk voor één of alleen.
MONO is ongestoord onderweg

Smartphonegebruik op de fiets per 1 juli
verboden


