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inwoners nog veel meer afval
gaan scheiden dan nu. Op dit 
moment verdwijnt er 140 kilo 
afval in de grijze container; een
deel daarvan hoort helemaal niet
in de grijze container thuis. De
gemeenteraad wil dat in 2020
nog maar 100 kilo afval in de
grijze container wordt wegge-
gooid. Dat betekent dat het
scheidingspercentage van 64%
nu naar 75% moet. 

Hoe draagt een PMD-contai-
ner bij aan het verhogen van
het scheidingspercentage?
De ervaring van veel andere 
gemeenten is dat de meeste 
inwoners een container handiger
vinden dan plastic zakken. Daar-
door zijn ze eerder geneigd plas-
tic, blik en drankenkartons apart
aan te bieden. 

Groente-, Fruit en Tuinafval
(GFT) gratis!
Veel winst is er te behalen met
GFT. Een derde deel van het afval
in de grijze container –bestemd
voor restafval- is GFT! Of, in 
cijfers: van de 4 miljoen kilo in
onze gemeente in de grijze 

Een paar weken geleden kon-
digde de gemeente op deze 
pagina aan dat er nieuwe (gele)
zakken voor PMD-afval (Plastic
Metaal Drankenkartons) in 
omloop komen. Dat riep bij veel
inwoners de vraag op: waarom
gaat de gemeente niet over op
PMD-containers, in plaats van
zakken? En dan hier het 
antwoord: Vanaf 1 januari 2019
zijn de PMD-zakken verleden tijd
en krijgt ieder huishouden een
aparte container voor plastic, blik
en drankenkartons. De gemeen-
teraad heeft dat afgelopen 
najaar besloten.

Van 140 naar 100 kilo 
restafval
Op 1 januari 2019 loopt het con-
tract met de huidige inzamelaar
af. Daarom heeft de gemeente-
raad afgelopen najaar het com-
plete afvalbeleid tegen het licht
gehouden en onder andere 
besloten om over te gaan op 
containers voor het inzamelen
van PMD. De gemeente is nu be-
zig om zich voor te bereiden op
de nieuwe ontwikkelingen. Het
doel van het afvalbeleid is dat 

Vanaf 1 januari 2019: een container
voor plastic, blik en drankenkartons

container terecht komt, is 1 
miljoen kilo GFT. Een miljoen kilo
GFT verdwijnt zo in de verbran-
dingsovens. Om dat een halt toe
te roepen, heeft de gemeente-
raad besloten dat vanaf 1 januari
GFT gratis ingeleverd kan 
worden. GFT is heel geschikt om
nieuwe grondstof van te maken:
compost.

De vervuiler blijft het 
restafval betalen
Wat dit allemaal betekent voor
de afvaltarieven, is nog niet 
duidelijk. Wel heeft de gemeen-
teraad al besloten om vast te
houden aan een gedifferen-
tieerd tarief. Dat wil zeggen dat
inwoners, naast een vastrecht,
per kilo restafval en per leging
betalen. Ook dat is een stimu-
lans om afval zo goed mogelijk
te scheiden. In november, als de
gemeenteraad over de begro-
ting voor 2019 vergadert, wor-
den de nieuwe afvaltarieven 
bekend.

Meer weten over PMD? 
Kijk dan eens op
http://doemeemetpmd.nl/

Wat heeft u nodig als u
wilt stemmen? 
U heeft één of twee stempassen ontvangen
Zaterdag 24 februari zijn de stempassen bezorgd op uw woonadres. 
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een
stempas heeft ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Bent u voor beide stemmingen kiesgerechtigd dan zitten er twee
stempassen in de envelop.

Wat neemt u mee naar het stembureau?
Met uw stempas(sen) en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk
stembureau in de gemeente Tynaarlo stemmen. Uw identiteits-
bewijs (een paspoort, 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 datum 22 maart 2013 of een latere 
datum moet staan.

Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Of heeft
u geen identiteitsbewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan. Dat duurt onge-
veer een week. U kunt het aanvragen bij de afdeling Publiekszaken
als u in onze gemeente ingeschreven staat. Hiervoor moet u een 
afspraak maken via www.tynaarlo.nl of via tel. 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 formulier hiervoor vindt u op
www.tynaarlo.nl of kunt u aanvragen bij de afdeling Publieksza-
ken. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 12.00 uur
bij ons binnen zijn.
• Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen een schrifte-

lijke volmacht geven aan iemand die op 5 februari 2018 in de 
gemeente Tynaarlo ingeschreven staat.

• Voor het referendum kunt u ook een schriftelijke volmacht 
geven aan iemand die in een andere gemeente ingeschreven
staat en die mag stemmen 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) vol-
ledig in (u geeft hiermee een onderhandse volmacht). 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 onderhandse volmacht 
verlenen aan iemand die in een andere gemeente staat inge-
schreven en die mag stemmen voor het referendum. In dat 
geval moet deze persoon zijn stem voor het referendum in de 
gemeente Tynaarlo uitbrengen. Daarvoor 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 kiezerspas verlenen (dit kan niet via uw stempas). Hoe u een
kiezerspas kunt aanvragen, leest u hierna.

Wat te doen als u geen stempas(sen) heeft ontvangen, uw
stempas(sen) bent kwijtraakt 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 binnen zijn. Wilt u beide stempassen 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 gemeente uw
stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig. Het formulier hiervoor vindt u
op www.tynaarlo.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 16
maart 12.00 uur binnen zijn. Heeft u uw stempas voor het refe-
rendum 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 aanvragen. 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.

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/gemeenteraadsverkiezingen 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 Publiekszaken via tele-
foonnummer 0592 266 662. Openingstijden ma t/m do 8.30-17.00
uur en vrij 8.30-12.00 uur.

Woensdag 14 maart inloopavond 
Woensdag 14 maart is er een inloopavond over het voorontwerp-
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van ‘Schelfhorst Natuur-
wonen’. Belangstellenden worden geïnformeerd over de plannen
en krijgen gelegenheid om vragen te stellen en hun reactie te 
geven.

De inloop is van 19.00 uur tot 20.30 uur in het Familiehotel Paters-
wolde, Groningerweg 19, te Paterswolde.

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

Wandeling ‘Meisje van Yde’
op 11 & 18 maart
Tot en met mei is de gemeente Tynaarlo nog Culturele 
Gemeente van Drenthe. Het Meisje van Yde speelt een belang-
rijke rol in dit Culturele Jaar. Op 11 en 18 maart kunnen 
belangstellenden meedoen aan een wandeltocht door het 
gebied waar het Meisje van Yde gevonden is: De Hondstong.

Het reservaat Hondstong ligt ten noorden van Vries langs de es
van Yde en aan weerszijden van het kronkelende deel van de
beek de Runsloot (Oosterloop). Hondstong is een Drentse 
benaming voor paardenbloem, de hooilandjes langs het beekje
staan hier vol mee zodra de lente begint. Tijdens de wandeling
vertellen deskundigen over de tijd waarin het Meisje van Yde 
gevonden is en over landschapselementen van toen die nog 
altijd zichtbaar zijn.

De wandeling van ongeveer 6 km. start om 14.00 vanaf Kunst
B&V, Norgerweg 153 in Yde. Van 13.00 uur is er gelegenheid om
het werk van acht kunstenaars bekijken die zich hebben laten
inspireren door het Meisje van Yde. Aanmelden kan bij Bernard
Zwager, telefoon 06 57938088 of b.zwager@gmail.com. Toe-
gang en deelname is gratis.

Het Culturele Jaar sluit in mei af met een hoofdrol voor het
Meisje van Yde. Van 12 mei t/m 1 juni zijn er openluchtvoor-
stellingen over haar in Yde. Kijk voor alle informatie over het 
Culturele Jaar op www.festyvals.nl, facebook of de speciale 
FesTYvals app.

tingen- en veiligheidsdiensten
2017 (Wiv 2017).

U vindt elders op deze pagina 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
op www.referendumwiv2017.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

Vervolg op pagina xx



Agenda
Dinsdag 13 maart: 20:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a :
- Wijziging Verordening gemeentelijke onderscheidingen
- Bespreking kaderbrieven
De complete agenda en vergaderstukken staan op
www.raad.tynaarlo.nl

Zondag 10 maart: 13.30 en 15.30 uur
• Familievoorstelling ‘Draaf met mij’ 

Manage Laarwoud, Laarweg16, 9471AD Zuidlaren
Meer informatie en kaarten: www.festyvals.nl
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ningeigenaren informeren en en-
thousiasmeren over de mogelijk-
heden van energiebesparing in
hun woning. Door maatregelen
te treffen zoals isolatie en duur-
zame verwarming bespaart u op
uw energierekening en werkt u
mee aan een duurzamer
Drenthe. Voor meer informatie
over de campagne, kijk op
www.drentziterwarmpjesbij.nl.

en 13.00 uur ook terecht in 
’t Loughoes in Eelde voor gratis
advies over isolatiemaatregelen
en duurzame verwarming in uw
woning. 

Drent zit er warmpjes bij
Tynaarlo’s Energietour is een ac-
tiviteit in het kader van de cam-
pagne Drent zit er warmpjes bij.
In deze campagne willen we wo-

De zes woningen hebben alle-
maal een vorm van duurzame
verwarming toegepast zoals
warmtepompen en pelletkachels.
Het aanbod is gevarieerd, van ou-
dere tot nieuwe woningen, van
gasloos wonen tot energieneu-
traal, maar een ding hebben ze
gemeen: enthousiaste eigenaren
die graag vertellen over hun er-
varingen. 

Aanmelden
Op zaterdag 17 maart houdt elke
deelnemer op drie tijden een
rondleiding, om 10.00, 11.00 en
12.00 uur. Vanaf donderdag 8
maart kunt u zich aanmelden
voor één of maximaal drie rond-
leidingen via
www.drentsenergieloket.nl/tyna
arlos-energietour.  De rondlei-
ding duurt ca. 45 minuten. De
adressen met routebeschrijving
naar de deelnemende woningen
ontvangt u na aanmelding.

Advies
Op 17 maart kunt u tussen 10.00

Bezoek een duurzame woning tijdens 
Tynaarlo’s Energietour op 17 maart Hoe werkt het?

Inwoners kunnen op vertoon
van hun milieupas gratis 1 kuub
(ca. 1 aanhanger) compost opha-
len bij de milieustraat aan de Zuidl-
aarderweg 33 in Tynaarlo. Er is 200
ton ‘losse’ compost beschikbaar.
De compost wordt met een shovel
in de aanhanger gestort (denk aan
de verkeerveiligheid van de aan-
hanger). Zelf compost scheppen is
ook mogelijk. Neem dan een
schep en een stevige emmer of
zak  mee om de compost in te 
vervoeren. De actie is eenmalig en
op = op!

Inwoners van de gemeente 
Tynaarlo kunnen zaterdag 17
maart tussen 8.00 en 12.00 uur
gratis “losse”compost ophalen bij
de milieustraat. Daarmee willen de
gemeente Tynaarlo, Attero en Van
Gansewinkel inwoners bedanken
voor scheiden van groente-, fruit-
en tuinafval. De actie is onderdeel
van een landelijke compostactie.

Goed voor de tuin
Etensresten, uitgebloeide bloe-
men en koffiedik vormen de 
basis voor compost. Iedere volle
gft-bak van 240 liter levert onge-
veer 15 tot 20 kilo compost op.
Compost is perfect voor gebruik
in de tuin. Het voedt de bodem en
stimuleert de groei van bloemen
en planten op een milieuvriende-
lijke wijze. Ook verbetert het de
structuur van de bodem en zorgt
het voor een goede waterhuis-
houding. Gemengd met tuinaarde
is compost geschikt voor alle tuin-
planten. 

Gratis compost  voor inwoners Tynaarlo 

Gasloos of zelfs energieneutraal wonen. Dat willen we allemaal! 
Maar wat is daar voor nodig? Om je woning duurzaam te verwarmen 
zijn allerlei mooie technieken beschikbaar. Wat zijn de mogelijkheden? 
Hoe pak je dit aan en wat zijn de kosten? Allemaal vragen die u kunt stellen 
aan de deelnemers van Tynaarlo’s Energietour. Op zaterdag 17 maart stellen woningeigena-
ren van zes duurzame woningen hun huis open en vertellen ze tijdens een rondleiding alles
wat u wilt weten. 

Opruimen kerststukjes graven 
Veel mensen zetten rond de kerstdagen kerststukjes bij monumenten
op de begraafplaatsen in de gemeente. Sommige kerststukjes staan er
nog steeds en zijn verwelkt of verdord. Om de begraafplaatsen er voor
Pasen weer netjes uit te laten zien wordt verzocht de oude kerststuk-
jes, maar ook lege vazen, bloempotten en ander ongebruikt materiaal
weg te halen. Kerststukjes en andere voorwerpen die na 15 maart nog
bij de graven staan worden opgeruimd door buitendienstmedewerkers
van de gemeente. 


