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kandidaatstelling voor de ge-
meenteraadsverkiezingen plaats.
Op die dag kunnen de partijen
die aan de verkiezingen willen
deelnemen van 9.00 tot 17.00 uur
hun kandidatenlijsten inleveren
bij het centraal stembureau in het
gemeentehuis. 
Op www.kiesraad.nl staat hoe
dat in z’n werk gaat. Daar zijn
ook de nodige formulieren te 
vinden. Politieke groeperingen
die op dit moment geen deel 

Eens in de vier jaar mogen kies-
gerechtigden hun stem uitbren-
gen voor de leden van de 
gemeenteraad. Op woensdag 21
maart is het weer zover. De 
komende weken verschijnt op
deze gemeentepagina en op de
website van de gemeente alle 
informatie over de verkiezingen.
Deze week een officiële mede-
deling: de kandidaatstelling.

Op maandag 5 februari vindt de

21 maart: gemeenteraadsverkiezingen

Aan u de keus!
uitmaken van de gemeenteraad
moeten een waarborgsom van
t 225,00 overmaken op reke-
ningnummer NL 02 BNGH
02850.79.050 t.n.v. Gemeente 
Tynaarlo onder vermelding van
‘waarborgsom kandidaatstel-
ling.’

Vragen? De afdeling Publieksza-
ken en Veiligheid (verkiezingen)
beantwoordt ze graag. Telefoon:
0592-266 662.

Hulp gezocht voor project 
Sociaal Vitaal
Het Sociaal Team Zuidlaren zoekt enthousiaste vrijwilligers die 
senioren in Zuidlaren, De Groeve, Midlaren en Zuidlaarderveen
thuis willen bezoeken. Alle inwoners van deze dorpen van 73 t/m
85 jaar ontvangen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan
het project Sociaal Vitaal. Onderdeel van dit project is de fittest op
maandag 19 februari in Zuidlaren. De vrijwilligers bezoeken de 
senioren om hen te informeren over het project en hen te vragen
om mee te doen. Sociaal Vitaal is bedoeld om senioren te stimuleren
te gaan bewegen en (meer) sociale contacten te leggen. 

Vindt u het leuk om senioren te bezoeken om vragen over het 
project te beantwoorden en hen te motiveren mee te doen aan 
Sociaal Vitaal? Kunt u daar minimaal 4 à 5 uur aan besteden? 
Meld u dan aan bij Titia Robroch van het Sociaal Team Zuidlaren.
Zij is bereikbaar via titia.robroch@tynaarlo.nl of telefonisch 
0592 – 338 938. 

Op maandag 29 januari worden de vrijwilligers voorbereid op de
huisbezoeken. In de dagen daarna vinden de huisbezoeken plaats.
Vrijwilligers ontvangen een kleine vergoeding. Minimumleeftijd is
18 jaar. 

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 Rijks-

weg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler Boer-

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

16 januari vanaf 19.30 uur in 
Hotel Zeegser Duinen. Belang-
stellenden zijn welkom.

betrokken gemeenten (Aa en
Hunze en Tynaarlo) gepresen-
teerd tijdens een inloopavond op

Een speerpunt in het beleid van
het Nationaal Park Drentsche Aa
is om de (auto)mobiliteit in het
gebied te beperken. Er ligt nu
een plan om de Zeegsersteeg-
Ruiterweg autoluw te maken.
Dat plan wordt in aanwezigheid
van wethouders van beide 

Dinsdag 16 januari vanaf 19:30 uur
Presentatie “Schetsontwerp Kwaliteitsimpuls
Ruiterweg-Zeegsersteeg” (Schipborg/Zeegse)

Ervaringen
Afgelopen najaar vond in Zuidla-
ren een training mindfulness voor
mantelzorgers plaats. Dat leverde
veel positieve reacties op van de
deelnemers. Een van hen ver-
woordde het zo: “Door de trai-
ning heb ik meer rust en zelfver-
trouwen gekregen. Ik kan beter
met de situatie omgaan en heb
meer positieve energie. Wat ik
heb geleerd, kan ik structureel
toepassen in mijn dagelijkse le-
ven.”

Nadere informatie
• De training duurt 8 weken en is

gratis
• Aanmelden voor de informa-

tie-avond kan tot 1 februari bij
Stichting Trias via 0592 338938
of mail naar
info@stichtingtrias.nl.

• Als u niet naar de voorlich-
tingsbijeenkomst kunt komen
en wel belangstelling hebt voor
deelname aan de training, kunt
u zich ook rechtstreeks aan-
melden.

• Aanmelden voor de training
kan tijdens de informatie-
avond

• Aan de training gaat altijd een
individueel gesprek vooraf

Half maart start in Vries een trai-
ning Mindfulness voor Mantel-
zorgers. Op 7 februari vanaf 19.30
uur vindt in Dorpshuis De Pan in
Vries een informatie-avond daar-
over plaats. Aanmelden voor de
informatie-avond kan tot 1 fe-
bruari.

Waarom mindfulness voor
mantelzorgers?
Als je voor een naaste zorgt, kun
je je overbelast voelen. Hoe graag
je het ook doet voor die ander
die je dierbaar is. Dit kan zich ui-
ten in moeheid, somberheid, on-
rust, piekeren of slapeloosheid.
Er kunnen zorgen zijn of je het
wel allemaal vol kunt houden.
Langdurige stress kan ook allerlei
lichamelijke klachten geven. In
de mindfulness training train je je
aandacht, net zoals je spieren
traint, door te oefenen. Je leert
hoe je op een gezonde manier
kunt omgaan met een belas-
tende situatie en met de heftige
emoties die er soms mee gepaard
gaan. Je leert hoe je ook in moei-
lijke, stressvolle omstandigheden
voor jezelf kunt blijven zorgen.
Daardoor krijg je weer het ge-
voel de regie over je eigen leven
te hebben. Ook al is er verdriet,
zorg of pijn.

Woensdag 7 februari informatiebijeenkomst
Mindfulness voor Mantelzorgers

15-17 januari
Militaire oefening, o.a. in Oudemolen
Van 15 t/m 17 januari vindt een militaire oefening plaats in Drenthe,
Overijssel en Gelderland. Op dinsdag 16 januari verplaatst een 
militaire eenheid zich van Assen naar het defensiecomplex Oude-
molen. Daar worden enkele scenario’s geoefend. Op 17 januari ver-
plaatst de eenheid zich naar Havelte. De militairen zijn bewapend. Op
enkele militaire oefenterreinen wordt geschoten met oefenmunitie.

Schaderegeling.
De militairen doen hun uiterste best om overlast te voorkomen.
Mocht toch schade ontstaan, dan kunnen betrokkenen zich (onder
vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken
voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade, etc.) melden bij:

Ministerie van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
postbus 90004
telefoon 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

Wat merkt u ervan?
Uw aanslag voor de water-
schapsbelastingen betaalt u voor-
taan aan het Noordelijk Belas-
tingkantoor. U kunt daar ook
terecht met uw vragen over de
waterschapsbelastingen. Een bet-
alingsregeling of kwijtschelding
aanvragen voor die belastingen,
een bezwaar indienen: u doet dat
voortaan bij het Noordelijk Be-
lastingkantoor. 

Meer weten?
Kijk op de website van het 
Noordelijk Belastingkantoor.

Tot nu toe kreeg u de aanslag
voor de waterschapsbelastingen
van Hefpunt. Dat is straks verle-
den tijd. Vanaf 1 januari 2018
krijgt u hem van het Noordelijk
Belastingkantoor. Dit is een
nieuwe organisatie die de belas-
tingtaken uitvoert voor de wa-
terschappen Noorderzijlvest,
Hunze en Aa’s en Wetterskip
Fryslân en voor de gemeente Gro-
ningen. De naam Hefpunt ver-
dwijnt. De aanslag voor gemeen-
telijke belastingen en de
WOZ-beschikking krijgt u zoals
gewoonlijk van de gemeente.

Uw aanslag waterschapsbelastingen krijgt u 
voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor

heid. Zodra dat gebeurt, ont-
vangt u daarover bericht.

Wie kan de WOZ-beschikking
en aanslag digitaal ontvan-
gen?
Degene die de WOZ-beschikking
en aanslag toegestuurd krijgt kan
deze ook in de berichtenbox van
MijnOverheid ontvangen.

Meld u voor 20 januari aan!
Als u voor 20 januari aangeeft
dat u post van de gemeente digi-
taal wilt ontvangen, dan wordt
de WOZ-beschikking en aanslag
2018 per post én digitaal toege-
stuurd. Vanaf 2019 ontvangt u
deze dan alleen digitaal.

U krijgt een melding als er een
nieuwe bericht is
Als u uw e-mailadres opgeeft in
MijnOverheid, ontvangt u elke
keer een melding als u een nieuw
bericht in MijnOverheid heeft
ontvangen.

De gemeente beantwoordt graag
uw vragen. Telefoon: 0592-266 662

Wilt u voortaan uw WOZ-be-
schikking en aanslag gemeente-
lijke belastingen digitaal ontvan-
gen? Dat kan sinds 1 december.
Sinds die datum is de gemeente
Tynaarlo aangesloten op Mijn-
Overheid. Log in met uw DigiD
op mijnOverheid en geef bij in-
stellingen aan dat u post van de
gemeente Tynaarlo digitaal wilt
ontvangen. U kunt op elk mo-
ment deze instelling weer veran-
deren. 

Wat is de Berichtenbox van
MijnOverheid? 
Steeds meer overheidsorganisa-
ties maken gebruik van Mijn-
Overheid. 
Post van Kadaster, RDW, SVB,
UWV en Belastingdienst kunt u
nu al digitaal ontvangen. Han-
dig, want u heeft alles overzich-
telijk op één plek. Binnenkort
staan uw WOZ-beschikking en
belastingaanslag van de ge-
meente Tynaarlo er ook bij. De
komende tijd wil de gemeente
Tynaarlo ook voor andere post
gebruik maken van MijnOver-

Gemeentebelasting via MijnOverheid


