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en.  Daar waar grafrechten ver-
lengd moesten worden, hebben
de rechthebbenden een brief met
een aanbod tot verlenging gekre-
gen. 

Graven worden pas geruimd
op het moment van herge-
bruik
De gemeente verwijdert de graf-
stenen, maar ruimt de graven nog
niet meteen. Dat gebeurt pas
wanneer er iemand op die plek
begraven wil worden. Wanneer
een graf eenmaal geruimd wordt,
worden de stoffelijke resten her-

De gemeente gaat grafstenen ver-
wijderen van graven waarvan de
rechthebbenden afstand hebben
gedaan. De werkzaamheden star-
ten in september op de begraaf-
plaatsen De Eswal in Vries en De
Duinen in Eelde. Vanaf 2019 wor-
den ieder jaar  in april – mei graf-
stenen verwijderd van graven
waarvan afstand is gedaan.

Niet over één nacht ijs
Nabestaanden en rechthebben-
den hebben ruim de mogelijkheid
gehad om zich te melden en de
grafrechten al dan niet te verleng-

Gemeente verwijdert grafstenen
begraven in een verzamelgraf.

Te verwijderen grafstenen
hebben een gele sticker
Grafstenen die worden verwij-
derd zijn te herkennen aan een
gele sticker. 

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer 
informatie neem dan contact op
met de gemeente Tynaarlo. 
Dit kan telefonisch op werk-
dagen van 8.30 – 12.00 uur via 
0592 - 26 66 62. Of stuur een 
e-mail naar info@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

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 9 juli van
09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het ge-
sprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 5 juli 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

benaderd. Ook hebben ze zelf de
buurt geïnformeerd. De ge-
meente heeft het proces van een
afstandje begeleid en meege-
dacht.  

Naast een bijdrage van 20.000
euro door de gemeente hebben
de jongeren zich ingezet om geld
in te zamelen. Ze hebben een 
statiegeldactie gehouden en het
Rabofonds aangeschreven. Die
heeft een bijdrage van ruim 
zevenduizend euro gedaan. Dat
geld wordt gebruikt om een 
tribune langs de baan te maken
en vier minigoaltjes te plaatsen.

Vanaf vorige week kunnen jon-
geren in Zuidlaren zich vermaken
op een gloednieuw skatepark.
Mees Pruis en Luc Nieborg (op de
foto) zijn twee van de initiatief-
nemers. Samen met vrienden be-
gonnen zij in november 2016 een
handtekeningenactie voor een
nieuwe skatebaan in hun dorp.
Met honderden handtekeningen
klopten ze aan bij burgemeester
Thijsen, die enthousiast was over
het plan.

De jongeren hebben zelf de plan-
nen uitgewerkt, tekeningen ge-
maakt en een skatebaanbouwer

Nieuwe skatebaan Zuidlaren
door inzet jongeren 


