
Agenda
dinsdag 15 januari: 19.00 uur Raadsinformatieavond
Openbare raadsinformatieavond, gemeentehuis Vries
Op de agenda:
• 19.00 uur: presentatie onderzoek Rekenkamer naar het 

economisch beleid van de gemeente
• 20.00 uur: participatieproces centrumontwikkeling Zuidlaren

Kijk voor meer informatie op raad.tynaarlo.nl.

Fledders in Vries en in Schuilingsoord in Zuidlaren,
waar in het verleden altijd veel vernielingen plaats-
vonden, met camera’s bewaakt. Daarnaast heeft de 
gemeente twee extra toezichthouders ingezet, naast
de eigen twee Buitengewone Opsporingsambtenaren
(BOA’s). Verder zijn prullenbakken, kleding- en 
papiercontainers op diverse plekken uit voorzorg 
verwijderd.

Schade 2018-2019
In de hele gemeenten zijn er ongeveer acht verkeers-
en straatnaamborden vernield. Ook zijn er drie straat-
kolken, drie prullenbakken, drie abri’s en een bankje
gesneuveld. Verder was er schade bij de MFA’s in 

Tijdens Oud en Nieuw is in de gemeente Tynaarlo voor
ruim t 6.500 aan schade veroorzaakt in de openbare
ruimte en aan gemeentelijke gebouwen. Dat blijkt uit
de inventarisatie die de gemeente jaarlijks in de eerste
week van het nieuwe jaar uitvoert.

Burgemeester Thijsen vertelt dat dit bedrag in het 
verleden wel eens hoger geweest is, en ook lager:
“Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo interes-
sant. Iedere schade tijdens de jaarwisseling is een 
onnodige schade.”

Voorzorgsmaatregelen
Net als voorgaande jaren werden de scholen aan de

Ruim t 6.500 schade tijdens Oud en Nieuw in Tynaarlo 
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het leven willen staan en meer 
sociale contacten willen opdoen.
Sociaal Vitaal bestaat onder meer
uit een fitheidstest op maandag
26 februari. Op basis hiervan
volgt een beweegprogramma op
maat.

Vrijwilliger bij Sociaal Vitaal
Als vrijwilliger helpt u tussen 21
januari en 1 februari bij het 
afleggen van een aantal huisbe-
zoeken. Tijdens dit bezoek geeft
u ouderen meer informatie over
het project en helpt ze bij de aan-
melding. Ook kunt u ondersteu-
nen bij de fitheidstest op 26 

Vindt u het leuk om senioren in
Vries en omgeving te stimuleren
om actief en gezond te blijven
leven? En wilt u hen willen hel-
pen om meer sociale contacten
op te doen? Meld u dan aan als
vrijwilliger voor Sociaal Vitaal
2019 via sociaalteam@tynaarlo.nl. 

Sociaal Vitaal is een project voor
senioren tussen de 70 en 86 jaar
in Bunne, Donderen, Oudemo-
len, Taarlo, Tynaarlo, Vries, Yde,
De Punt, Winde, Zeegse en 
Zeijen. Het project richt zich op
ouderen die willen werken aan
hun fitheid, graag energieker in

Een van de onderdelen tijdens de fitheidstest is het onderzoeken van de motorische vaardigheden.

Sociaal Vitaal zoekt vrijwilligers
februari. Alle inwoners tussen de
70 en 85 jaar hebben begin 
januari een brief ontvangen
waarin het huisbezoek wordt
aangekondigd. Via het bijge-
voegde reactieformulier kunnen
zij aangeven wanneer zij een
huisbezoek niet op prijs stellen.

Sociaal Vitaal is ontwikkeld door
de Rijksuniversiteit Groningen en
wordt georganiseerd door Sociaal
Team Vries, Sport Tynaarlo en
Sport Drenthe. Er wordt samen-
gewerkt met fysiotherapeuten,
huisartsen, sportaanbieders en
ouderenorganisaties.

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat W. Schepel (17-07-1984) waarschijnlijk
niet meer op het adres woont waarop zij in de Basisregistratie 
personen (BRP) staat ingeschreven.

Omdat zij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente
van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met
de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het 
buitenland’. Dit betekent dat zij vanaf dat moment niet meer 
ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. 

Deze persoon wordt verzocht voor 01-02-2019 aangifte te doen van
verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum
wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan zij nog gedurende
zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij 
burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te 
bereiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene 
nummer van de gemeente (0592-266662).

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

Woont u in Eelde-Paterswolde en heeft u een vraag aan gebieds-
wethouder Oetra Gopal? Of wilt u een goed idee, een verbetering of
mooie wens voor uw dorp met haar delen? Dat kan!

Vanaf donderdag 17 januari 2019 houdt wethouder Gopal elke
donderdag op twee plekken spreekuur. U bent van harte welkom
om langs te komen, met of zonder afspraak. In de school-
vakanties zijn er geen spreekuren.

Waar en wanneer
Locatie Elke donderdag van:

Ons Dorpshuis 13.15 – 14.00 uur
B. Boermalaan 4
9765 AP Paterswolde

In de hal of het restaurant 14.30 – 15.30 uur
van de Symfonie
Hooiweg 18, 9761 GR Eelde

Gebiedswethouders op bezoek
Heeft u wethouder Gopal liever thuis op bezoek? Dat kan ook. Bel dan
voor een afspraak naar de gemeente: 0592 – 266 662. 

Mocht op donderdag het spreekuur een keer niet doorgaan, dan kunt
u dat tijdig vinden op de gemeentepagina en op de website van de
gemeente: www.tynaarlo.nl

Wat doen de gebiedswethouders?
Alle wethouders zijn zowel vak- als gebiedswethouders. Dat 
betekent dat naast de inhoudelijke portefeuilles waar aan gewerkt
wordt, elke wethouder ook een eigen gebied onder de hoede heeft
waarvoor hij of zij het aan-
spreekpunt is. 

Voor Eelde-Paterswolde is Oetra
Gopal dus de gebiedswethouder.
Woont u in Vries, dan kunt u via
bovenstaand telefoonnummer
contact opnemen voor een 
afspraak met wethouder Pepijn
Vemer. Henk Lammers is ge-
biedswethouder voor Zuidlaren,
Hans de Graaf voor de dorpen
ten westen van de snelweg A28
en René Kraaijenbrink voor de
dorpen ten oosten van de A28.

Gebiedswethouder Oetra Gopal
houdt spreekuur 

kunnen ook subsidie aanvragen
op de rentekosten voor de lening
die zij hiervoor aangaan (rente-
kostenregeling). Dit kan tot een
rente van 6 procent met een
maximum van 100.000 euro per
bedrijf. 

Bedrijvenregeling Drenthe
De bedrijvenregeling Drenthe is
een samenwerking van de pro-
vincie Drenthe en de gemeenten
Tynaarlo Assen, Borger-Odoorn,
Midden-Drenthe, Noordenveld
en Westerveld.  Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (het
SNN) voert de regeling uit. 
Meer informatie is te vinden op
www.snn.nl of neem contact op
met onze bedrijvencontact-
functionaris Anita Drenth via 
ondernemen@tynaarlo.nl.

Ondernemers opgelet. Heeft u
ideeën om met uw bedrijf te 
innoveren, uit te breiden of wilt u
zich in de gemeente Tynaarlo 
vestigen? Dan kunt u nog tot 31
december 2019 een beroep doen
op de Bedrijvenregeling Drenthe.  

Bedrijvenregeling Drenthe is een
subsidieregeling voor MKB’ers in
de gemeente Tynaarlo of bedrij-
ven die zich er willen vestigen.
Ondernemers kunnen subsidie
aanvragen als zij activiteiten 
ontwikkelen die voor langere tijd
banen creëren in de gemeente
(arbeidsplaatsenregeling). Per
nieuwe arbeidsplaats is de subsi-
die 5.000 euro, met een maxi-
mum van 100.000 euro per 
bedrijf. Ondernemers die projec-
ten willen uitvoeren in Tynaarlo

Bedrijvenregeling Drenthe: 
voor ondernemers met plannen

Kerstbomen 
De gemeente haalt geen afgedankte 

kerstbomen meer op. Afgedankte 
kerstbomen kunnen in de groene 
container of tijdens openingsuren 

naar de milieustraat worden 
gebracht. Hieraan zijn geen kosten

verbonden.

Yde - De Punt en Zeijen. Ten slotte missen er sinds de
jaarwisseling een aantal planken aan de fietsenstalling
bij het oorlogsmonument in Vries. 

In Zuidlaren is een met autobanden geprepareerde 
caravan in brand gestoken. Dat heeft schade veroor-
zaakt aan het veldje waar het plaatsvond. Hoe groot
de schade is, is nu nog niet bekend. De gemeente 
probeert deze kosten op de aanstichters te verhalen.

Binnenkort gaat de gemeente samen met de politie en
de brandweer de inzet tijdens oud en nieuw evalueren,
om te zien hoe het komend jaar nog beter en veiliger
kan.


