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Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 7 februari 2018

Gebruik de PMD-zak
Als het PMD-afval in een gewone
grijze vuilniszak zit, kan het 
afvalverwerkingsbedrijf niet zien
of het om restafval of PMD gaat.

Blik is een ‘makkelijke’ afvalsoort
Of je blik nu in de grijze container
gooit, of in de PMD-zak, voor het
milieu maakt het niet uit. Met
magneten wordt blik uit het afval
gehaald en het is gemakkelijk te
recyclen. Voor de portemonnee
maakt het wel uit: de PMD-zak
wordt gratis opgehaald en voor
de inhoud van de grijze container
betalen inwoners t0,23 per kilo.

Plastic is een ‘lastige’ afvalsoort
Het plastic dat in de PMD-zak te-
recht komt, wordt handmatig in
6 à 8 verschillende soorten ge-
scheiden. Sommige daarvan zijn
moeilijk her te gebruiken en ver-
dwijnen daarom soms alsnog in
de verbrandingsoven. Daarom is
het belangrijk om zo weinig mo-
gelijk plastic weg te gooien en
dus zo weinig mogelijk produc-

Op de zakken die veel inwoners
bestellen bij zakkenbestellen.nl
staat het nu nog anders, maar in
de zak mag niet alleen plastic,
maar ook blik en drankenkar-
tons. Als zakkenbestellen.nl door
de oude voorraad zakken heen is,
komt de nieuwe, gele PMD-zak in
omloop. PMD, dat betekent Plas-
tic, Metaal en Drankenkartons en
dat is precies wat er in de zak
mag. Zolang de gele zakken er
nog niet zijn, mag dit afval in de
oude, transparante zakken.

Wat gebeurt er met het afval?
Voor het PMD-afval heeft de 
gemeente op dit moment een
contract met afvalverwerker Suez
in Rotterdam. Daar wordt alles
uit elkaar gerafeld, schoonge-
maakt en zo goed mogelijk voor
hergebruik geschikt gemaakt. Het
afval uit de grijze en groene con-
tainer wordt in Wijster verwerkt.
Gft- afval wordt gecomposteerd.
Het grijze afval wordt zo goed
mogelijk gescheiden, het deel dat
niet bruikbaar is wordt verbrand.

Plastic, blik en drankenkartons in de gele PMD-zak!
ten in plastic verpakkingen aan
te schaffen.

Wat gebeurt er met
drankenkartons?
Die worden gescheiden in plastic
en papier en dienen weer als
grondstof voor nieuwe produc-
ten.

Verpakkingen moeten leeg zijn,
maar hoeven niet schoon te zijn!
Het afval uit de PMD-zak wordt
grondig schoongemaakt. Daarom
is afwassen voor het weggooien
niet nodig. Maar (half)volle ver-
pakkingen leveren een smeerboel
op. De inhoud kan in de grijze
container en de leeggeschraapte
of -geschudde verpakking in de
PMD-zak. Verwijder wel eventu-
eel aanwezig aluminiumfolie of
een deksel van folie en doe dat
los in de PMD-zak. 

Informatie over afval
Op de PMD-zak staat precies wat
erin mag. Daarnaast zijn er nog
veel andere afvalsoorten. Op

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat T.Teklab Gide (02-02-2002) en E. Batsaikhan
(29-05-1999) waarschijnlijk niet meer op het adres wonen waarop zij
in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven:

Omdat zij geen adreswijziging hebben 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 in-
geschreven staan als ingezetenen in Nederland. 
Deze personen worden verzocht voor 2 maart 2018 aangifte te doen
van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum
wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kunnen zij nog gedu-
rende 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 num-
mer van de gemeente (0592-266662).

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

bruik van openbare wegen, pa-
den en terreinen;

• Vraagt vooraf toestemming
aan de rechtmatige eigenaar
of beheerder van het terrein,
als niet openbare wegen, pa-
den en terreinen gebruikt wor-
den.

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

Van 12 t/m 16 februari vindt een
militaire oefening plaats in het
gebied tussen Havelte, Heeren-
veen, Groningen, Emmen en
Meppel. Een deel van de oefe-
ning vindt plaats in de omgeving
van Groningen Airport Eelde.

Tijdens de oefening worden
groepen verkenners getraind. Zij
maken hierbij gebruik van het
verkenningsvoertuig de “Fen-
nek”. De militairen zijn bewa-
pend, buiten het militaire oefen-
terrein wordt geen gebruik
gemaakt van munitie of oefen-
munitie. 

De oefenende eenheid:
• Maakt in principe alleen ge-

Militaire oefening

Op de foto van links naar rechts: wethouder Miriam van Dijk,Burgemeester
Marcel Thjisen, wethouder Henk Lammers, Jakob Knoop.

Start acquisitie
gemeentegids  2018/2019
Uitgeverij Akse Media uit Den Helder is gestart met de adverten-
tieacquisitie voor de gemeentegids van Tynaarlo die halverwege
2018 verschijnt. Bedrijven en instellingen kunnen benaderd wor-
den door mevrouw Jessica Venema van Akse Media.

Enige officiële gemeentegids
De gids, die in samenwerking met Akse Media gemaakt wordt, is
de enige officiële gemeentegids. De vertegenwoordiger neemt
een brief van de gemeente mee waarin dit bevestigd wordt. U
kunt naar deze brief vragen als u een afspraak heeft met de ver-
tegenwoordiger.

Meer informatie?
Voor vragen over adverteren in de gemeentegids kunt u contact
opnemen met Akse Media, mevrouw Jessica Venema, telefoon 06-
27503970.

plekken in de wereld.” 
Een project dichtbij huis is de re-
vitalisering van het Zuidlaarder-
meer in opdracht van het Gro-
ninger Landschap. Wethouder
Henk Lammers is vol bewonde-
ring over het werk dat Knoop
Baggerwerken hier verzet: “Ze
maken het gebied weer aantrek-
kelijk voor moerasvogels. Door
de manier waarop ze werken ver-
keerd de natuur binnen een half
jaar na de werkzaamheden weer
in zo’n staat dat je niet meer ziet
dat de mens hier aan het werk is
geweest.” 

Knoop Baggerwerken was vorig
jaar één van de finalisten van de
Drentse Onderneming van het
jaar. “En niet voor niets,” aldus
wethouder Lammers “Ze hebben
een eigen methode ontwikkeld
én eigen machines waar wereld-
wijd vraag naar is. Mooi dat zo’n
innovatief bedrijf gevestigd is in
onze gemeente.”

Het college van burgemees-
ter en wethouders bracht
dinsdag 30 januari een bezoek
aan Knoop Baggerwerken op
het bedrijventerrein Vriezer-
brug. Het bedrijf is in 1990 op-
gericht en voert sinds 2001
specialistische natuurherstel-
projecten in laagveenmoeras-
sen uit. Ook verhuren en ver-
kopen ze baggermaterieel.
Opdrachtgevers zijn natuur
beherende organisaties en
waterschappen. 

Directeur Jakob Knoop verzorgde
een rondleiding en gaf uitleg
over het werk dat ze doen:
“Complexe en kwetsbare gebie-
den, zoals moerasgebieden, vra-
gen om maatwerk, inlevingsver-
mogen en creativiteit in de
uitvoering. Dat is wat wij doen. In
het begin deden wij kleinscha-
lige baggerwerken, nu zijn dat
grote natuurherstel projecten. In
Nederland, maar ook op andere

College op bezoek bij Knoop
Baggerwerken

www.afvalscheidingswijzer.nl
staat wat waar weggegooid mag
worden.

Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt
iedere inwoner zijn/haar per-
soonlijke afvalkalender.

zaamheden en de omleidings-
routes staat op www.tynaarlo.nl
Vragen over de werkzaamhe-
den? Neem dan contact op de
heer Gemeente via 0592 – 26
6662.

ning over het Zeegserloopje. Op
borden naast de brug staat 
aangegeven welke route gevolgd
kan worden.

Meer informatie 
Meer informatie over de werk-

De brug in de Hunebedstraat
over het Zeegserloopje tussen
Zeegse en Tynaarlo verkeert in
slechte staat en wordt daarom
vervangen. Er komen straks twee
bruggen: één brug is voor fietsers
en voetgangers en één brug voor
het overige verkeer.

Vanaf maandag 12 februari is de
brug gestremd voor alle verkeer.
Eind maart gaat de weg weer
open.

Omleidingsroutes
Voor autoverkeer is er een om-
leidingsroute via Vries, Ubbena
en Oudemolen.

Voor fietsers en voetgangers is
een omleidingsroute via het pad
tussen de Hunebedstraat en de
Wedbroeken. Als het werk het
toelaat hoeven fietser en voet-
gangers niet via de omleidings-
route, maar kunnen zij gebruik
maken van een tijdelijke voorzie-

Vervanging brug Zeegserloopje


