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onkruid bestrijden zijn bij elkaar opgeteld onge-
veer 40 hectare. Een oppervlakte vergelijkbaar met
zo’n 80 voetbalvelden. De afstand langs trottoir-
banden die wij onkruidvrij maken (en waar we de
goten borstelen) is zo’n 240 kilometer.

Vraag 5. Garanderen jullie met dat materieel
onkruidvrije trottoirs?
Nee. De bestrating van het openbaar gebied kan
onmogelijk altijd net zo onkruidvrij zijn als de op-
ritten en terrassen van veel particulieren woningen.
Dat zou veel te kostbaar zijn, wat de inwoners via
de lokale belastingen zouden moeten betalen.
Er mag dus onkruid staan op voetpaden. De 
afspraak is dat de buitenruimte op een basisni-
veau onderhouden wordt. In schoolcijfers: tussen
een 5,5 en een 7,4. 

Vraag 6. In welke maanden bestrijden jullie
het onkruid?
Het hele jaar door. 

Vraag 7. Hoeveel tijd kost één beurt door de
hele gemeente?
Een hele beurt in de gemeente ongeveer acht tot
tien weken. 

Vraag 8. Hebben de inwoners ook invloed op
de onkruidbestrijding?
Jawel, iedereen kan helpen. Ziet u een onkruid-
machine aankomen? Geef hem dan de ruimte. Bij-
voorbeeld door je auto even weg te zetten.   

Zoals elk voorjaar neemt het onkruid toe. En daar-
mee ook de vragen over de onkruidbestrijding in
onze goten en op onze trottoirs en parkeerplaat-
sen. Acht vragen en antwoorden aan gemeente-
lijke onkruidbestrijders.

Vraag 1. Met welke bestrijdingsmiddelen
spuiten jullie?
We gebruiken geen chemische middelen, alleen
maar mechanische: borstels en heet water.

Vraag 2. Welk materiaal hebben jullie 
daarvoor?
Een veegauto borstelt alle goten. Met twee heet-
watermachines doen we voetpaden en parkeer-
stroken. En de lastig te bereiken plekken met een
kleine handmatige heet-watermachine. Denk bij-
voorbeeld aan de bestrating rondom glascontai-
ners. Daarnaast hebben onze zes wijkploegen
handborstels.

Vraag 3. Hoe werken die heet-
watermachines?
Ze hebben een dichte bak met sensoren aan de
voorzijde. Deze ‘zien’ het onkruid staan en spuiten
gericht een straal heet water in het hart van het 
onkruid. Hierdoor gaat het onkruid dood. 

Vraag 4. Hoe groot is het oppervlak waar 
jullie onkruid bestrijden? 
De rijbanen, fietspaden, trottoirs, inritten, 
parkeerplaatsen en vluchtheuvels waar wij het 

Ook op de trottoirs groeit
het onkruid weer…

Aanmelding Sportadviescafé
nog tot 21 mei! 
Nog tot 21 mei kunnen belangstellenden zich aanmelden voor het
sportadviescafé van donderdag 31 mei in Zuidlaren. 
Hoe jongeren betrokken houden bij de sportvereniging? Hoe als
sportclub meer leden werven? Hoe leden actiever maken en spon-
sors trekken? 
Deze en andere vragen staan donderdag 31 mei vanaf 19.00 uur
centraal in Theater Mozaïek in Zuidlaren (Ludinge 13). Diverse
deskundigen helpen in workshops antwoorden op deze vragen te
vinden. Daarnaast is er een theatervoorstelling. 

De theatervoorstelling ‘Positief Coachen’ is gebaseerd op praktijk-
ervaringen van topcoaches  en jarenlang wetenschappelijk onder-
zoek. Hoe kunnen we met elkaar een succesvolle cultuur creëren,
waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid
blijven en het aantal vrijwilligers groeit?

In vier workshops komt een breed
scala aan onderwerpen aan de orde,
variërend van omgaan met lastige
jeugd en ouders langs de lijn tot
verbetering van de kwaliteit van
de trainingen. 

Aanmelden
Aanmelden voor het Sportad-
viescafé kan tot maan-
dag 21 mei door een e-
mail te sturen naar
info@tynaarlo.nl. 
Vermeld dan uw naam,
uw vereniging/organisatie en de
workshop van uw voorkeur. 

Agenda
Dinsdag 22 mei: 20:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.:
-Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl

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

Vlaggen, hoe 
doen we dat?
We zitten in de maanden van de
wapperende vlaggen. Koningsdag.
Dodenherdenking. Bevrijdingsdag.
Nogal wat mensen vragen zich af hoe
het hoort: vlaggen. En wanneer. Enkele opvallende richtlijnen uit
de zogeheten landelijke ‘vlaginstructie’. 

• Laat een gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinde-
ren. 

• Laat de vlag niet tussen zonsondergang en zonsopkomst hangen.
Twee uitzonderingen: onbemande openbare gebouwen en wan-
neer door verlichting de kleuren van de vlag goed zichtbaar zijn.

• Vlag met de oranje wimpel alleen op Koningsdag en de verjaar-
dagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en Prinses Amalia. Niet
bij andere leden van het Koninklijk Huis.

Voor het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen,
daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald. Bij het neerhalen
van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig
vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De vlag
mag de grond niet raken.

Belangrijke vlagdagen die dit jaar nog volgen:
• Verjaardag koningin Máxima (met oranje wimpel): 17 mei
• Veteranendag: laatste zaterdag in juni 
• Formeel einde Tweede Wereldoorlog: 15 augustus
• Verjaardag prinses Amalia (met oranje wimpel): 7 december
• Koninkrijksdag: ondertekening van het Statuut voor het Koninkrijk

der Nederlanden in 1954: 15 december.

Gemeentelijke onkruidbestrijders voor de wave, de veegauto en de handwave. 

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 reisdocu-
ment aan te vragen. Dit kan kan via 
www.tynaarlo.nl of telefonisch (0592-266 662).


