
Voorkom identiteitsfraude
Steeds meer organisaties vra-
gen om een kopie van uw pas-
poort, identiteitskaart, rijbewijs
of verblijfsdocument. Bijvoor-
beeld als u een huurcontract
of een telefoonabonnement
afsluit, verblijft in een hotel of
een auto huurt. U kunt dit te-
gengaan. 

Geef nooit zomaar uw legiti-
matiebewijs af. Als iemand een
kopie wil maken vraag dan al-
tijd waarom dit nodig is. Regi-
stratie van het soort legitima-
tiebewijs en het document-
nummer is meestal voldoende.
Geeft u toch een kopie af? 

Streep dan op de  kopie het
Burgerservicenummer door
en schrijf op de kopie:
1 dat het een kopie is
2 aan welk bedrijf u de ko-

pie geeft en voor welk
doel

3 de datum waarop u de ko-
pie afgeeft

Op www.rijksoverheid staat
meer informatie over identi-
teitsfraude

Agenda
Maandag 22 januari: 20.00 uur
• Openbare vergadering van het overlegorgaan Drentsche Aa,

Landhuishotel Restaurant Rikus Hoofdstraat 10 in Eext. Informatie
en documenten: www.drentscheaa.nl

Dinsdag 23 januari: 20 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries.

De agenda staat op www.raad.tynaarlo.nl. 
Op de agenda o.a.:
- 2e termijn Centrumontwikkeling in Zuidlaren
- Projectsubsidie museum De Buitenplaats voor tentoonstelling
‘Planten op reis’ 

- Inspraak bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen
- Uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’ (2017-2020).

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 17 januari 2018

De gemeente Tynaarlo gaat
een stap verder in het tegen-
gaan van identiteitsfraude.
Vanaf nu worden legitimatie-
bewijzen van inwoners die
een aanvraag doen bij de 
publieksbalie gescand met 
behulp van een zogeheten 
‘id-burger’. Hiermee is de 
gemeente in staat om binnen
enkele seconden paspoorten,
identiteitskaarten en rijbe-
wijzen te controleren op echt-
heid. Tynaarlo is één van de
132 gemeenten in Nederland
die hiermee werkt.

Burgemeester Thijsen vindt het
belangrijk dat inwoners er van
op aan kunnen dat de gemeente
er alles aan doet om te voorko-
men dat hun identiteit wordt mis-
bruikt: “Nationaal en internatio-
naal wordt steeds vaker melding
gemaakt van identiteitsfraude.
Iedere melding is er één teveel.
Wanneer een identiteit wordt 
gestolen of misbruikt is het 
persoonlijk leed niet te overzien.
Afgezien nog van de financiële
schade.”

Hoe werkt het?
Inwoners die op het gemeente-
huis komen voor bijvoorbeeld de
aanvraag van een paspoort, een

Gemeente zet nieuw middel in tegen identiteitsfraude 

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

Burgemeester Marcel Thijsen nam de ‘id-burger’ afgelopen dinsdag in gebruik. 

van de zandwegen. Daarbij
wordt het zand losgemaakt en
de weg ‘rond’ gelegd. Rondleg-
gen betekent dat de weg naar
de zijkanten afloopt, zodat het
water gemakkelijker weg kan 
lopen. 

Dit onderhoud gebeurt voor de
herfst en na de winter. Tussen
deze twee onderhoudsbeurten
door houdt de gemeente waar
nodig de paden bij. Bijvoorbeeld
door extra zand aan te brengen
of door de bermen te verlagen,
waardoor het water sneller weg-
stroomt. 

In de gemeente Tynaarlo ligt 44
kilometer zandweg. Dat is de
charme van een groene 
gemeente. Zandwegen hebben
één nadeel: ze zijn niet overal 
bestand tegen overmatige regen,
zeker niet in combinatie met
(landbouw)verkeer. Op dit 
moment zijn veel zandwegen
daardoor verre van optimaal.
Zodra de weersomstandigheden
het toelaten, gaat de gemeente
weer het normale onderhoud 
uitvoeren.

Onderhoud
Het normale onderhoud bestaat
uit twee keer per jaar ‘schaven’

Het komt weer goed met de
zandwegen! 

Het komt weer goed met de zandwegen. Het Noordscheveld, foto
Aaltje Brouwer.

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

verklaring omtrent gedrag of
een uittreksel, worden altijd 
gevraagd hun identiteitsbewijs
te tonen. Na een scan wordt het
document gecontroleerd op ver-
schillende zichtbare en onzicht-

bare echtheidskenmerken. Daar-
naast wordt met een camera een
gezichtsscan gemaakt zodat er
een duidelijke vergelijking 
gemaakt kan worden. Beide
handelingen samen worden bin-

nen enkele seconden uitgevoerd. 

Meer zekerheid
De baliemedewerkers hebben
hun training er net op zitten en
zijn enthousiast over het nieuwe

controlemiddel. Een van de 
medewerkers licht toe: “Wij 
controleren standaard de legiti-
matiebewijzen, daar zijn we voor
opgeleid. Maar het blijft men-
senwerk. Daarom zijn we heel
erg blij met de scan. Nu weet ik
zeker dat de persoon die ik voor
mij heb ook daadwerkelijk de-
gene is die hij of zij zegt te zijn.”


