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baan vinden op de gewone ar-
beidsmarkt. Het doel van Ales-
con is om - waar mogelijk - hen te
begeleiden naar een reguliere
baan. Voorwaarde is dat zij op de
werkplek goed begeleid worden.
En goede begeleiding is precies
wat de gemeente kan bieden. 

Kleinere ploegen
Waar eerst alle 25 medewerkers
door één praktijkbegeleider van
Alescon werden aangestuurd,
gaan ze nu aan het werk in klei-
nere ploegen. Allemaal met een
voorman die begeleiding op
maat biedt. De medewerkers zijn
verspreid over zes ploegen, waar-

Sinds vorige week werken 25 me-
dewerkers van de sociale werk-
voorzieningsdienst Alescon op
detacheringsbasis in het groen-
onderhoud bij de gemeente Ty-
naarlo. Zij blijven het werk doen
dat ze al deden, maar worden nu
rechtstreeks aangestuurd door
voormannen van de gemeente
en niet meer door begeleiders
van Alescon. Ze zijn nu ook her-
kenbaar aan kleding met het ge-
meentelogo.

Waarom
De mannen kunnen door ver-
schillende oorzaken niet zo mak-
kelijk of zelfs heel moeilijk een

Alesconmedewerkers naar
de gemeente 

van twee in Eelde, twee in Vries,
en twee in Zuidlaren. Iedere
ploeg bestaat uit vier tot acht
man. 

Nieuwe manier van werken
Deze manier van werken is niet
alleen nieuw voor de voorma-
lige Alesconmedewerkers, maar
ook voor de medewerkers die al
langer in gemeentedienst zijn.
Zij hebben er nu heel nieuwe col-
lega’s bij gekregen. Samen gaan
zij ervoor zorgen dat het groen
in de dorpen er mooi en ver-
zorgd bij blijft liggen. 

Waar kan je de ploegen nu
tegenkomen? En wat doen
ze?
De komende weken verwijderen
de mannen in de hele gemeente
dode planten en onkruid. Ze ma-
ken de grond klaar voor nieuwe
beplanting. Ook maken ze de
monumenten schoon in de aan-
loop naar dodenherdenking en
Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei.

Wijziging afvalinzameling 
Koningsdag
De inzameling van gft afval op vrijdag 27 april (Koningsdag) in
Eelde, Paterswolde, Eelderwolde wordt verschoven naar zaterdag
28 april.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
Vrijdag 27 april (Koningsdag) zijn het gemeentehuis en de milieu-
straat gesloten.

Zomerdrukte: Paspoort of 
identiteitskaart aanvragen?
In de aanloop naar de zomervakantie is het altijd
extra druk aan de balie. Maak daarom ruim van
tevoren een afspraak om een reisdocument
aan te vragen. Dit kan kan via 
www.tynaarlo.nl of telefonisch (0592-266 662).

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

Contact 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

Dit is één van de twee ploegen in Vries, zij maken deze week de grond klaar voor nieuwe beplanting.

schrijven voor één van de zes de
2 onder 1 kapkavels. Je gaat dan
bouwen samen met je toekom-
stige buren. Het is mogelijk om je
samen in te schrijven, maar je
kunt je ook alleen inschrijven. De
gemeente regelt dan dat je
wordt gekoppeld aan mensen
met vergelijkbare wensen en
ideeën. Er zijn al mensen die een
optie hebben op een kavel, zij
zoeken nog medebouwers. 

De 2 onder 1 kapkavels zijn
391m2 groot en kosten t147.750
kosten koper. Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op
www.thuisintynaarlo.nl.

De belangstelling voor de nieuw-
ste kavels op De Azuurjuffer in
Rietwijk Ter Borch is erg groot.
Voor de 17 kavels voor vrij-
staande woningen waren maar
liefst 51 inschrijvingen. In zo’n ge-
val moet het lot beslissen wie een
kavel krijgt. Notaris Wessel uit 
Paterswolde verrichtte donder-
dag 19 april de loting, onder toe-
ziend oog van enkele inschrijvers.
Van de 51 inschrijvers kon hij 
17 gelukkig maken. De overige
34 inschrijvers moest hij helaas 
teleurstellen.

Toch nog kans
Wie nu nog een kavel wil kopen
op De Azuurjuffer kan zich in-

Grote belangstelling voor 
kaveluitgifte De Azuurjuffer!

Aanmelden
Verenigingen kunnen zich aan-
melden bij Ankie de Vries, coör-
dinator van de Anjeractie van de
gemeente Tynaarlo. 
Dat kan via telefoonnummer
0592-266 615, of per e-mail via
bestuur@tynaarlo.nl. Meer infor-
matie over de Anjeractie staat op
www.cultuurfonds.nl.

In de week van maandag 28
mei t/m zaterdag 2 juni vindt in
de Anjeractie plaats. Dit is de jaar-
lijkse collecteweek van het Prins
Bernard Cultuurfonds. Vereni-
gingen die willen collecteren 
kunnen zich tot 12 mei bij de 
gemeente aanmelden. 

Alle culturele verenigingen en
verenigingen op het gebied van
natuurbehoud kunnen meedoen.
De helft van de opbrengst is voor
de vereniging zelf, de rest komt
ten goede aan allerlei projecten.

Vorig jaar heeft de collecte in
Drenthe circa  t 430.000,- opge-
leverd. Er zijn met dit bedrag een
paar honderd bijdragen verstrekt
voor allerlei activiteiten op het
gebied van cultuur en natuur-
behoud, ook in de gemeente 
Tynaarlo. 

Anjeractie
Collecteer voor Prins Bernhard Cultuurfonds
en spek je verenigingskas! 

Deze personen worden verzocht
voor respectievelijk 16 en 17 mei
aangifte te doen van verhuizing
of van vertrek naar het buiten-
land. Na deze data worden 
de persoonslijsten opgeschort.
Daarna kunnen zij nog gedu-
rende zes weken een gemoti-
veerd bezwaar hiertegen indie-
nen bij burgemeester en
wethouders.

Meer informatie: team Publieks-
zaken en Veiligheid, per mail te
bereiken via info@tynaarlo.nl
of telefonisch via het algemene
nummer van de gemeente
(0592-266662).

Uit onderzoek blijkt dat dhr. H.P.
Nguyên (24-07-1974) en dhr. Z.
Yang (29-11-1988) waarschijnlijk
niet meer op het adres wonen
waarop zij in de Basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschre-
ven.

Omdat zij geen adreswijziging
hebben doorgegeven is de 
gemeente van plan de in de BRP
opgenomen persoonslijsten op te
schorten, met de aanduiding ‘ver-
blijfplaats onbekend of vertrek
naar het buitenland’. Dit bete-
kent dat zij vanaf dat moment
niet meer ingeschreven staan als
ingezetenen in Nederland. 

Oproep personen


