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Met een bijstandsuitkering 
op vakantie? 
Iedereen met een bijstandsuitkering mag met behoud van 
uitkering vier weken per jaar op vakantie. Dit kan in Nederland zijn
maar ook een vakantie naar het buitenland is geen probleem. 

Melden
Wie langer dan één week op vakantie gaat, moet dat melden bij
het Werkplein Drentsche Aa. Dit kan op de website www.wpda.nl
via de persoonlijke pagina ‘Mijn Werkplein’ (inloggen met DigiD). 

Vragen en contact
Wie vragen heeft kan op
werkdagen tussen 09.00-
13.00 uur telefonisch contact
opnemen met Werkplein
Drentse Aa (0592 39 16 00). 

Agenda
Dinsdag 10 juli: 16:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.:
-Vaststelling jaarstukken 2017
-Voorjaarsbrief

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

meerdere redenen enthousiast
over het watertappunt: “Lei-
dingwater is inderdaad gezond
en het tappunt voorkòmt dat we
als maar nieuwe plastic flesjes
moeten kopen. Maar daarnaast is
het een mooie voorziening voor
toeristen. Misschien niet specta-
culair, maar wel een sympathiek
onderdeel van ons toeristisch
aanbod. En het biedt ons alle-
maal iets dat puur en zuiver is.
Ook dat is mooi.”

Het tappunt is gemakkelijk te be-
reiken. Het ligt midden in het
dorp en er komen drukke fiets-
en wandelroutes samen, vanuit
de richtingen De Groeve, Annen
en Vries.  

Wethouder Henk Lammers opent
donderdag 12 juli op de Kleine
Brink in Zuidlaren een nieuw 
watertappunt. Dorstige mensen
kunnen er gratis drinkwater tap-
pen. Het biedt daarmee een 
gezond alternatief voor frisdrank.
Bovendien moedigt het tappunt
aan om dat plastic flesje niet 
meteen weg te gooien, maar 
vaker te gebruiken.

Het punt is een geschenk van de
Waterleiding Maatschappij
Drenthe (WMD), ter gelegenheid
van haar tachtigjarig bestaan.
Alle gemeenten in het gebied
van de WMD krijgen een tap-
punt.
Wethouder Henk Lammers is om

Wethouder Lammers tapt 
midden in Zuidlaren water

Fietsles bij de tussenvoorziening in Eelde, foto: Peter Wassing

voortgezet, met subsidie van het
Ministerie van Justitie en Veilig-
heid. Dit is om te onderzoeken of
de aanpak breder in Nederland
succesvol toegepast kan worden,
ook voor vergunningshouders die
rechtstreeks na het verstrekken
van hun verblijfsvergunning ins-
tromen.

Unieke aanpak
Het college van burgemeester en
wethouders stelt dat het succes
van de aanpak in Eelde vooral is
te danken aan de inzet van de
vrijwilligers. Zij geven onder an-
dere taallessen, maken de bewo-
ners vertrouwd met de Neder-
landse cultuur en gebruiken, en
leren hen fietsen en verkeers-
regels. Daarnaast liepen er 
bewoners stage bij bedrijven in
de buurt, waardoor een aantal

De Tussenvoorziening (TUVO)
in Eelde gaat voorlopig één
jaar, en nog maximaal twee
jaar door als verblijfslocatie
voor vluchtelingen met een
verblijfsvergunning (vergun-
ninghouders) die in afwach-
ting zijn van een woning in
de regio. 

De gemeente heeft bij de start
van de TUVO al aangekondigd
dat het project twee jaar zou 
duren, met maximaal twee jaar
verlenging. 

De kleinschaligheid, verblijf in de
toekomstige woonregio en het
intensieve integratietraject pas-
sen goed binnen de visie uit het
regeerakkoord. Daarom wordt
de TUVO per 1 juli onder regie
van Stichting Inlia als proefproject

Tussenvoorziening Eelde verlengd 
van hen een betaalde baan kon
vinden. Een warm welkom en
een vliegende start voor deze
nieuwe buren is van het grootste
belang voor de integratie van de
vergunninghouders. Het college
hoopt dan ook dat de TUVO 
tijdens de verlenging van de
proef op de warme steun uit het
dorp en omgeving mag blijven
rekenen. 

Zoals gezegd blijft stichting Inlia
de Tussenvoorziening beheren
en de activiteiten voor de bewo-
ners coördineren. Er komen min-
der mensen in de TUVO dan de
afgelopen twee jaren (maximaal
70 vergunninghouders in plaats
van maximaal 96). Vanaf 1 juli
stromen er gefaseerd nieuwe
vergunninghouders in. Het COA
selecteert de nieuwe bewoners. 

Foto: Annet Eveleens

Visite
Deze afspraak hoeft niet per sé in
het gemeentehuis te zijn. In over-
leg met de inwoner wordt geke-
ken waar en op welk tijdstip het
gesprek plaatsvindt. Dat kan dus
ook bij de mensen thuis, of op
een andere locatie in het eigen
dorp.

Gebiedswethouders
Inwoners die in gesprek willen
met de wethouder, komen te-
recht bij de wethouder die in hun
omgeving actief is. De zoge-
noemde gebiedswethouder. 

Voor Eelde-Paterswolde is dat
Oetra Gopal, voor Vries Pepijn
Vemer, voor Zuidlaren is dat
Henk Lammers, voor de kleinere
kernen ten oosten van de A28 is
dat René Kraaijenbrink en voor
de kleinere kernen ten westen
van de A28 is dat Hans de Graaf.

Weten wat er leeft
Wethouder Pepijn Vemer en zijn
collega-wethouders kijken uit
naar deze gesprekken: “We heb-
ben allemaal een gebied in de
gemeente onder onze hoede.
Hierin zijn we het gezicht van de
gemeente, en daarbij hoort dat je
je laat zien en in gesprek gaat. Je
moet weten wat er leeft. We 
hopen mooie en inspirerende
verhalen te horen, maar helpen
ook graag mensen op weg die
tegen problemen aanlopen.“ 

Aanmelden
Inwoners kunnen een gesprek
met de wethouder inplannen via
het bestuurssecretariaat. Per 
telefoon via 0592-266662, of door
een email te sturen aan 
bestuur@tynaarlo.nl. Per week
heeft iedere wethouder ruimte
voor drie afspraken.
Het spreekuur van burgemeester
Marcel Thijsen blijft zoals dat nu
is. Op afspraak en in het 
gemeentehuis. Inwoners kunnen
er met alle onderwerpen terecht.
Ook hiervoor kan men een 
afspraak maken via het bestuurs-
secretariaat.

Vanaf maandag 2 juli kunnen 
inwoners een afspraak maken
om met één van de wethouders
in gesprek te gaan. Zij kunnen bij
hen terecht met vragen, ideeën,
zorgen of andere zaken.

Wethouders op visite 

(Srebrenica) in 1995. Van zijn 
aankomst tot de val van de 
Srebrenica enclave. 

De bijeenkomst werd afgesloten
met een Indische maaltijd, de 
traditionele ‘blauwe hap’. 

wereldwijd hebben geleverd.  

Na het welkomstwoord van bur-
gemeester Marcel Thijsen hield
dhr. Dijkema uit Zuidlaren een
lezing over de zes maanden dat
hij op missie was naar Bosnië 

Vrijdagmiddag 29 juni was voor
de tiende keer de gemeentelijke
veteranenbijeenkomst in hotel de
Zeegser Duinen. Een bijeenkomst
waarmee de gemeente haar
waardering uit voor de inzet die
veteranen uit de gemeente 

Tiende veteranenbijeenkomst Tynaarlo 

Hans de Graaf: gebiedswethou-
der voor de kleinere kernen ten
westen van de A28.

Henk Lammers: gebiedswethou-
der Zuidlaren.

Oetra Gopal: gebiedswethouder
Eelde-Paterswolde. 

Pepijn Vemer: gebiedswethouder
Vries.

René Kraaijenbrink: gebiedswet-
houder voor de kleinere kernen
ten oosten van de A28. 

Gaat u op reis? Controleer 
dan uw reisdocumenten! 
Gaat u binnenkort op vakantie? Controleer dan of uw reisdocu-
menten nog geldig zijn. U bent er nu nog op tijd bij om een
nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart
aan te vragen. Maak daarvoor online een 
afspraak via www.tynaarlo.nl of 
telefonisch (0592-266 662).


