
Agenda
Dinsdag 17 april: 20:00 uur
Raadsvergadering, gemeentehuis Vries
Op de agenda o.a :
- Vaststelling beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch
- Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening 2018 – 2021

gemeente Tynaarlo
- Jaarstukken 2018 Regio Groningen – Assen
- Evaluatie Zuidlaardermarkt
De complete agenda en vergaderstukken staan op
https://raad.tynaarlo.nl

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 11 april 2018

Voorwaarden & aanmelden
De foto’s (in kleur of zwart-wit)
moeten recent gemaakt zijn,
moeten de werkelijkheid zoveel
mogelijk benaderen en moeten
aansluiten bij de doelstelling van
de Henk Aalderink-prijs. Doel van
de prijs is om aan Nederland te la-
ten zien wat er allemaal op het
platteland gebeurt. 

Iedereen mag meedoen, zowel
amateur- als professionele foto-
grafen.

Het netwerk van grote platte-
landsgemeenten P10 daagt foto-
grafen uit te laten zien hoe le-
vendig en bruisend het
platteland is. De fotograaf die het
energieke platteland het best
vastlegt, wint t 2.500. De P10
geeft met deze fotowedstrijd een
bijzondere invulling aan de jaar-
lijkse Henk Aalderink-prijs. 

Met de mooiste inzendingen stelt
de P10 een tentoonstelling sa-
men. Inzenden kan tot dinsdag 1
mei.

t 2.500 voor beste plattelandsfoto
Uitgebreide informatie over de
fotowedstrijd is te vinden op
www.p-10.nl.

Tentoonstelling, jury en prijs-
uitreiking 
Op 20 juni 2018 maakt de jury
bekend wie de winnaar is. Dit
gebeurt tijdens de zomersessie
van de P10 in Bronckhorst. Daar
is ook de tentoonstelling te zien
die de P10 samenstelt met de
mooiste ingezonden foto’s. 

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde persoon waar-
schijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregi-
stratie personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam: R.H. Fenny
Geboortedatum: 30-12-1976

Omdat hij geen adreswijziging heeft 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 hij vanaf dat moment niet meer in-
geschreven staat als ingezetenen in Nederland. 

Deze persoon wordt verzocht voor  4 mei 2018 aangifte te doen van
verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum
wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij nog gedurende
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 
nummer van de gemeente (0592-266662).

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

Kees van de Veen

met een beperking of chronische
ziekte.  

Het panel kan nog meer leden
gebruiken. Jong en oud uit alle
hoeken van de gemeente zijn
welkom, ook met hulp van ou-
ders of ondersteuners.
Belangstelling? Mail dan naar
info@vnpaneltynaarlo.nl of bel
06 423 636 27

Het VN-panel Tynaarlo zoekt ex-
tra leden. Het panel adviseert de
gemeente en andere instellingen
over de toegankelijkheid van Ty-
naarlo voor mensen met een be-
perking. 

In het panel zitten mensen met
een beperking. Zij leggen de ge-
meente, organisaties en andere
burgers uit hoe het is om met een
beperking  in onze gemeente te
wonen, werken, leren, recreëren,
winkelen en rijden. En hoe
(on)gemakkelijk het is om dien-
sten van de gemeente of andere
instellingen af te nemen. En, ui-
teraard, hoe het beter kan.

De naam van het panel ontleent
het aan het verdrag van de Ver-
enigde Naties dat 14 juli 2016 in
Nederland in werking is getre-
den voor de rechten van mensen

VN-panel Tynaarlo zoekt leden
met beperking

gezond voor iedereen.

Ongeveer 1 miljoen mensen in
Nederland hebben diabetes. Van
hen brengt de Nationale Diabe-
tes Challenge elk jaar duizenden
in beweging.
Zaterdag 29 september is in Am-
sterdam de finale van het wan-
delgebeuren, op het Diabetes
Challenge Festival. De wandelaars
kunnen dan kiezen uit 5, 10, 15
en 20 kilometer.

Woensdag 18 april om 19.00 is er
een informatieavond over de Dia-
betes Challenge. Locatie: Fysio-
therapie Klein, Hoofdweg 155,
9765 CB Paterswolde.
Aanmelden kan via 
marianne.otten@fysiotherapie
klein.nl of 06- 836 77 037.

Wandel mee tegen diabetes

De gemeente, de buurtsport-
coaches en fysiotherapie Klein
nodigen wandelliefhebbers uit
om vanaf half april wekelijks mee
te gaan wandelen. Dit in het ka-
der van de ‘Nationale Diabetes
Challenge’.

Wandelen blijkt een effectieve
behandeling bij diabetes. In som-
mige gevallen komen zelfs men-
sen met diabetes type 2 enkel
door een gezondere leefstijl he-
lemaal van hun medicijnen af.
Tot die gezonde leefstijl hoort
veel wandelen. Daarom zijn de
wandelingen in de eerste plaats
voor mensen met diabetes, maar
ook mensen zonder deze ziekte
mogen mee. Wandelen is immers

Uitdaging! 


