
Tellers gezocht!
De gemeente is op zoek naar mensen die willen helpen met het 
tellen van de stemmen. Lijkt het u leuk en hebt u op 21 maart van
21.00 uur tot ongeveer 23.00 uur tijd om in één van de stembureaus
aanwezig te zijn, meld u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 
februari aan via verkiezingen@tynaarlo.nl. U moet (online) een 
instructie volgen en u ontvangt een vergoeding van t 30,-.
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tingen- en veiligheidsdiensten
2017 (Wiv 2017). 

U vindt hieronder technische in-
formatie over de verkiezingen en
het referendum. Inhoudelijke in-

Op 21 maart mag iedereen die
kiesrecht heeft stemmen voor
een nieuwe samenstelling van de
gemeenteraad. Tegelijk wordt er
een raadgevend referendum ge-
houden over de wet op de inlich-

21 maart: Gemeenteraadsverkiezingen 
en raadgevend referendum

Aan u de keus!
formatie over de partijen die aan
de verkiezingen deelnemen, ont-
vangt u de komende tijd van de
partijen zelf. Inhoudelijke infor-
matie over het referendum vindt
u o.a. op www.rijksoverheid.nl.

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

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

Er zijn nog heel wat FesTYvals te gaan
Tot juni is Tynaarlo nog Culturele Gemeente van Drenthe.
Er staan het komend half jaar veel mooie FesTYvals op het
programma. Een overzicht.

15 t/m 18 februari
‘De Kinder van Vrees’
Een hedendaagse multimedia-muziektheater-voorstelling, waar
historische feiten en sagen vermengd raken met het leven van
nu. En dat bij het oudste gebouw van de gemeente Tynaarlo: de
kerk van Vries. Een avontuurlijke familievoorstelling over eer,
wraak, geloof en liefde. Een verhaal over licht in de duisternis? 
De voorstelling wordt zes keer opgevoerd (inclusief twee 
matinees) voor 153 personen per keer. Een unieke samenwer-
king tussen Epoi, bigband Want2Swing en lokale verenigingen.
Tickets voor De Kinder van Vrees kosten t 16,50 per stuk en zijn
online te bestellen via: www.dekindervanvrees.nl De verkoop
gaat nu snel dus wees erbij!

24-25 februari & 3-4 maart 
Tentoonstelling over Roelof
Jan Bekkering (1907 – 1989)
De historische vereniging Ol Eel organiseert deze tentoonstelling
over de voormalig inwoner van Eelde. Bekkering was een 
bekend persoon in het dorp, waar veel verhalen over te vertel-
len zijn. De tentoonstelling is te bezoeken in de dorpskerk van
Eelde en het naastgelegen Loughoes. Gedurende zijn leven
maakt hij een groot aantal schilderijen en pentekeningen. Vaak
over Eelde, waarbij boerderijen en dorpsgezichten centraal
stonden.

10 maart
Familievoorstelling ‘Draaf met
mij’ over de Zuidlaardermarkt
Stichting KAT brengt ‘Draaf met mij’ naar het gelijknamige
boek van Rita Spijker en Yoko Heiligers. Een muzikale beeldende
theatervoorstelling voor de hele familie. Het kinderboek ‘Draaf
met mij’ vertelt een poëtisch verhaal van de geboorte van een
veulen. Dat verhaal wordt beeldend verteld door middel van
dans, poppenspel, zang, muziek en theater. In een passende om-
geving , manage Laarwoud. Op 10 maart 2018;  aanvang 13.30
uur en 15.30 uur. Leuk voor de hele familie van 0 tot 99 jaar.

12 mei t/m 1 juni 
Openluchttheater Het Meisje van
Yde, het verhaal van de heldin
Eén van de bekendste museumiconen uit de Nederlandse 
geschiedenis werd in mei 1897 ontdekt in het veen in de buurt
van het dorpje Yde. Wie was ze en wat is er met haar gebeurd?
Was ze slachtoffer of eigenlijk een heldin? Nog altijd zijn er veel
vragen rondom de dood van het jonge meisje, waardoor ze een
van de grootste mysteries van de gemeente Tynaarlo is. 
Vanaf 12 mei 2018 worden deze vragen beantwoord in een
waar theaterspektakel met o.a. Peter Tuinman en aanstormend
talent Lisanne Dijkstra. In Yde natuurlijk en in samenwerking met
het verenigingsleven van Yde en Vries, zoals toneelvereniging
Erica, het Bloemenkoor en diverse muzikanten uit de regio. 
Tickets en informatie via www.festyvals.nl/meisjevanyde

Meer informatie over de FesTYvals en hoe kaarten te bestellen
vindt u op www.festyvals.nl of volg ons op Facebook en down-
load de speciale FesTYvals app.

Er gaan heel wat voorbereidingen vooraf aan de gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart. Het centraal stembureau in het gemeen-
tehuis, met burgemeester Thijsen als voorzitter, moet bijvoorbeeld de
kandidatenlijsten controleren en goedkeuren. En na afloop stelt het
centraal stembureau de verkiezingsuitslag vast. Een aantal zittingen
van het centraal stembureau kunt u bijwonen als belangstellende. 

Overzicht zittingen centraal stembureau
Als erbij staat dat de zitting openbaar is, bent u van harte welkom.
U hoeft zich niet aan te melden.

5 februari 9.00-17.00 uur - kandidaatstelling
Op deze dag leveren de politieke partijen, die mee willen doen aan
de gemeenteraadsverkiezingen, de lijsten met daarop hun kandida-
ten in.

6 februari 16.00 uur – zitting centraal stembureau (niet open-
baar)
Het centraal stembureau controleert of alle ingeleverde kandida-
tenlijsten voldoen aan de eisen. Is dit niet het geval, dan heeft een po-
litieke partij nog tot vrijdag 9 februari 15.00 uur de mogelijkheid om
te zorgen dat de lijst aan alle eisen voldoet. 

Na de zitting, tot en met dinsdag 13 februari, kunt u de ingeleverde
kandidatenlijsten en het verslag van de zitting inzien in het ge-
meentehuis, bij de afdeling Publiekszaken en Veiligheid. 

9 februari 16.00 uur - openbare zitting van het centraal stem-
bureau over: 
• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een

politieke groepering en
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten.
De zitting vindt plaats in kamer 146 op het gemeentehuis. 
Na de zitting, tot en met 13 februari, kunt u het verslag van de zit-
ting inzien in het gemeentehuis, bij de afdeling Publiekszaken en Vei-
ligheid. Vanaf 14 februari vindt u de geldige kandidatenlijsten op de
website van de gemeente.

23 maart 10.00 uur - openbare zitting van het hoofd- en cen-
traal stembureau 
Op vrijdag 23 maart wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkie-
zing bekend gemaakt. In deze zitting stelt het hoofdstembureau de
uitkomst van de stemming vast, waarna het centraal stembureau be-
slist over de uitslag van de verkiezingen. 
De openbare zitting vindt plaats in kamer 146 in het gemeentehuis. 

Het verslag van de zitting komt direct na de zitting op de website van
de gemeente. 

Zittingen van het centraal 
stembureau
Een aantal zittingen mag u bijwonen

Hoe u een kiezerspas kunt aanvragen, leest u
hierna.

Wat te doen als u uw stempas(sen) kwijt-
raakt of als ze beschadigd zijn?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.
Het formulier hiervoor vindt u op www.tynaarlo.nl
of kunt u aanvragen bij de afdeling Publiekszaken.
Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 16 maart,
12.00 uur bij ons binnen zijn. Wilt u beide stem-
passen aanvragen, vult u dan twee formulieren in.
Tot en met dinsdag 20 maart 12.00 uur kunt u
in het gemeentehuis persoonlijk een vervangende
stempas/stempassen aanvragen. Neemt u hiervoor
een geldig legitimatiebewijs mee. 

Wilt u voor het referendum in een andere ge-
meente uw stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig. Het formulier
hiervoor vindt u op www.tynaarlo.nl. Uw aan-
vraag moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 12.00
uur bij ons binnen zijn. Heeft u uw stempas voor
het referendum al ontvangen, dan moet u deze
met uw schriftelijke verzoek meesturen. 
Tot en met dinsdag 20 maart 12.00 uur kunt u
ook in het gemeentehuis een kiezerspas aanvra-
gen. Neemt u hiervoor een geldig legitimatiebewijs
en uw stempas voor het referendum mee.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen is het niet
mogelijk om een kiezerspas aan te vragen. U kunt
uw stem alleen uitbrengen in een stembureau
naar keuze in de gemeente Tynaarlo.

In het buitenland op de dag van het referendum?
Bent u tijdelijk in het buitenland op de dag van het
referendum, bijvoorbeeld vanwege een vakantie?
Dan kunt u voor het referendum iemand een
schriftelijke volmacht verlenen. Wilt u zelf stem-
men, dan kunt u per brief uw stem uitbrengen. Het
briefstembewijs voor het referendum vraagt u aan
bij de gemeente Den Haag. Kijkt u op
www.denhaag.nl voor meer informatie. Uw aan-
vraag moet uiterlijk woensdag 21 februari 2018 bij
de gemeente Den Haag binnen zijn.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet
vanuit het buitenland per brief uw stem uitbren-
gen.

Woont u in het buitenland?
Ook als u in het buitenland woont kunt u stemmen
voor het referendum. U moet zich daarvoor als kie-
zer laten registreren bij de gemeente Den Haag. U
kunt dan per brief uw stem uitbrengen. Neemt u
voor meer informatie contact op met de gemeente
Den Haag.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet
vanuit het buitenland per brief uw stem uitbren-
gen.

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/gemeente-raadsverkiezingen
en www.tynaarlo.nl/referendum
vindt u meer informatie over deze verkiezingen.
Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan
kunt u contact opnemen met onze afdeling Pu-
bliekszaken via telefoonnummer 0592 266 662.
Openingstijden ma t/m do 8.30-17.00 uur en vrij
8.30-12.00 uur.

U ontvangt één of twee stempassen
In de laatste week van februari krijgt u uw stem-
pas(sen) thuisgestuurd. Afhankelijk van uw natio-
naliteit kan het zijn dat u alleen een stempas ont-
vangt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bent u
voor beide stemmingen kiesgerechtigd dan ont-
vangt u twee stempassen.

Wat neemt u mee naar het stembureau? 
Met uw stempas(sen) en een geschikt identiteits-
bewijs kunt u in elk stembureau in de gemeente
Tynaarlo stemmen. Uw identiteitsbewijs (een pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs) mag op de dag
van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.
Dit betekent dat er bij de tekst ‘geldig tot’ de da-
tum 22 maart 2013 of een latere datum moet
staan.

Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar ver-
lopen? Of heeft u geen identiteitsbewijs
meer?
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan.
Dat duurt ongeveer een week. U kunt het aanvra-
gen bij de afdeling Publiekszaken als u in onze ge-
meente ingeschreven staat. Hiervoor moet u een
afspraak maken via www.tynaarlo.nl of via tele-
foonnummer 0592-266662.

Wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen en
toch stemmen?
Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.
Dat gaat via een schriftelijke volmacht. Het for-
mulier hiervoor vindt u op www.tynaarlo.nl of
kunt u aanvragen bij de afdeling Publiekszaken.
Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 16 maart
12.00 uur bij ons binnen zijn. 
• Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u al-

leen een schriftelijke volmacht geven aan ie-
mand die op 5 februari 2018 in de gemeente Ty-
naarlo ingeschreven staat.

• Voor het referendum kunt u ook een schriftelijke
volmacht geven aan iemand die in een andere
gemeente ingeschreven staat en die mag stem-
men voor het referendum.

Heeft u wel een identiteitsbewijs maar wilt u
toch iemand anders voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de achterkant van uw
stempas(sen) volledig in (een onderhandse vol-
macht). Geef de ingevulde stempas(sen) en (een
kopie van) uw ID-bewijs mee aan de persoon die
voor u gaat stemmen. 
• Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u een

onderhandse volmacht alleen geven aan iemand
die op 5 februari in de gemeente Tynaarlo staat
ingeschreven.

• Voor het referendum kunt u ook een onder-
handse volmacht verlenen aan iemand die in
een andere gemeente staat ingeschreven en die
mag stemmen voor het referendum. In dat geval
moet deze persoon zijn stem voor het referen-
dum in de gemeente Tynaarlo uitbrengen. Daar-
voor heeft hij –naast de onderhandse volmacht
die u hem geeft– een kiezerspas nodig die hij in
zijn eigen gemeente moet aanvragen. Wanneer
de gemachtigde in een andere gemeente zijn
stem uitbrengt, dan kunt u een onderhandse
volmacht aan deze persoon alleen via een kie-
zerspas verlenen (dit kan niet via uw stempas).

Wat hebt u nodig om uw stem uit te brengen?

originele ontwerp naar jon-
gerenwerk@tynaarlo.nl. Uit alle
inzendingen wordt op 21 febru-
ari een winnaar bekend ge-
maakt. Neem voor meer infor-
matie contact op met Evelien
Korf via e.korf@tynaarlo.nl of bel
06-52377577.

De wedstrijd wordt georgani-
seerd door de jongerenwerker
van Sociaal Team Zuidlaren en de
Fight Game Academy van Sem
Schilt. 

Jongeren tussen twaalf en acht-
tien jaar in de gemeente Tynaarlo
kunnen meedoen aan een graf-
fiti ontwerpwedstrijd voor de jon-
gerenbus. Een professionele graf-
fiti artiest spuit het winnende
ontwerp op de bus, jongeren mo-
gen hier een handje bij helpen.
De winnaar mag een jaar lang
gratis deelnemen aan alle jonge-
renwerkactiviteiten. 

Ben jij tussen de twaalf en acht-
tien jaar en wil je meedoen? Mail
dan vóór 14 februari je meest

Graffiti ontwerpwedstrijd 
jongerenbus Tynaarlo 



Agenda
Dinsdag 6 februari: 20.00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries.

De agenda staat op www.raad.tynaarlo.nl

Woensdag 7 februari: 19.30 uur
• Informatieavond Mindfulness voor mantelzorgers

Dorpshuis De Pan, Vries. Meer informatie: www.tynaarlo.nl

Spreekuur ombudsvrouw
De Ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 12 februari van
09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het 
gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 8 februari 12.00 uur via een medewerker
van team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

was er een gezamenlijke afslui-
ting in het café in Donderen, met
een kop koffie of thee en ranja
voor de kinderen.  

De gemeente heeft de afgelopen
periode op verschillende plekken
in de gemeente bloembollen ge-
plant. Op prominente plekken,
waar veel voorbijgangers ervan
kunnen genieten. De gemeente-
raad stelde namelijk eenmalig
een bedrag beschikbaar voor het
planten van bloembollen. 

Kinderen uit Donderen hebben
afgelopen zaterdag samen met
team Gemeentewerken Narcis-
bollen gepoot bij de rotonde. 
De gemeente heeft hiervoor de
handen ineengeslagen met de
kinderclub uit Donderen, die
maandelijks een activiteit orga-
niseert. 

Om veilig te kunnen planten
zorgde de gemeente voor veilig-
heidshesjes en werd de weg tij-
delijk afgezet. Na het planten

Kinderclub Donderen helpt 
bij bloembollenactie 

bebouwde kom altijd worden
aangelijnd en hondenpoep moet
worden opgeruimd. Buiten de
bebouwde kom mogen honden
wel loslopen, het is dan een voor-
waarde dat de hond onder 
voldoende toezicht staat. 

Controle
De boa’s van de gemeente con-
troleren of hondenbezitters zich
aan de regels houden. 
Wie dat niet doet krijgt een
boete van t 90. 

Inwoners van de gemeente 
Tynaarlo ervaren regelmatig
overlast van honden. Zo komt het
voor dat honden loslopen op 
kinderspeelplaatsen en begraaf-
plaatsen. Ook wordt op veel
plaatsen in de gemeente de hon-
denpoep niet opgeruimd. Het is
de verantwoordelijkheid van de
hondenbezitter om de regels na
te leven en daarmee overlast en
incidenten te voorkomen.

Wat zijn de regels?
Een hond moet binnen de 

Hondenoverlast ergernis voor 
inwoners Tynaarlo 
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spreekuur ingesteld. Iedere tweede maandag van
de maand van 09.30 tot 10.30 uur in het gemeen-
tehuis in Vries. Aanmelden kan telefonisch tot en
met donderdag voorafgaand aan het spreekuur via
het algemene telefoonnummer van de gemeente:
0592-266 662.

4. Wat doet de Ombudsvoorziening met mijn
verzoek?
De Ombudsvoorziening onderzoekt de klacht en
kan, als dat nodig is, een hoorzitting houden. Dat
houdt in dat zij in gesprek gaat met de indiener van
de klacht en degene waarover geklaagd is. Binnen
10 weken na ontvangst van de klacht brengt de Om-
budsvoorziening een rapport uit met haar bevin-
dingen, conclusies en eventueel aanbevelingen. Dit
rapport verzend zij naar de indiener, degene over
wie is geklaagd en het college van burgemeester en
wethouders.

5. Kan ik ook nog bij de Nationale Ombuds-
man terecht?
Niet met klachten over de gemeente Tynaarlo.
Omdat de gemeente een eigen onafhankelijke
Ombudsvoorziening heeft ingesteld.

Op 23 januari heeft de gemeenteraad de heer Van
Vliet voor de komende zes jaar benoemd tot Om-
budsman van de gemeente Tynaarlo. Mevrouw
Wiersma ging hem voor, zij is in december voor
eenzelfde periode benoemd tot Ombudsvrouw.
Samen vormen zij de gemeentelijke Ombudsvoor-
ziening. Hier kunnen inwoners die niet tevreden
zijn over de afhandeling van een klacht door de ge-
meente aankloppen. 

Voor haar benoeming was mevrouw Wiersma al
plaatsvervangend Ombudsvrouw in Tynaarlo. Zij
vertelt waarom het zo belangrijk is dat een inwo-
ner die zich onheus behandelt voelt een klacht
kan indienen bij een onafhankelijk persoon: “Van-
uit een onafhankelijke positie kan je de klacht
open en eerlijk behandelen. Daar waar mogelijk
brengen wij een gesprek op gang om de kwestie
in goed overleg op te lossen.” De heer Van Vliet be-
nadrukt het belang hiervan: “Het herstel van ver-
trouwen en het normaliseren van de relatie tussen
de inwoner en de gemeente is voor beiden van we-
zenlijk belang. Daar proberen wij in deze functie
ons steentje aan bij te dragen.”

Vijf vragen over de gemeentelijke Ombuds-
voorziening
1. Waarvoor is de Ombudsvoorziening?
De Ombudsvoorziening is er voor inwoners die
niet tevreden zijn over de afhandeling van hun
klacht tegen de gemeente. Ook wanneer de ge-
meente niet binnen zes weken op de klacht re-
ageert, kunnen inwoners hier terecht. 

2. Hoe dien ik een verzoek in?
Dat moet schriftelijk, en kan pas nadat de interne
klachtenprocedure is afgerond. Naast de klacht, is
het van belang om ook informatie aan te leveren
over hoe de gemeente hiermee is omgegaan. In-
woners kunnen hun verzoek mailen naar om-
budsvoorziening@tynaarlo.nl of opsturen naar
Ombudsvoorziening Tynaarlo, Antwoordnummer
10704, 9480 VB Vries (postzegel niet nodig).

3. Kan ik ook eerst even overleggen?
Ja. De Ombudsvoorziening heeft hiervoor een

Nieuwe Ombudsvrouw en – man Tynaarlo benoemd


