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tot maximaal 100 kilo. Het schei-
dingspercentage gaat daarmee
omhoog van 68% in 2017 naar
75% in 2020.

“Er flink tegenaan”
“We moeten er flink tegenaan,”
zegt wethouder Henk Lammers,
“maar die doelen zijn echt goed
haalbaar. Kijk bijvoorbeeld maar
naar de gemeente Bronckhorst
in de Achterhoek. Daar bood het
gemiddelde huishouden vorig
jaar in plaats van onze 121 kilo
maar 74 kilo restafval aan. Dan
moet hier 100 kg over twee jaar
haalbaar zijn.”

Hoe gaat de gemeente ons 
motiveren nog beter te scheiden?
“De gemeenteraad heeft daar-
voor vorig jaar enkele heel 
belangrijke besluiten genomen,”

Het gemeentebestuur van 
Tynaarlo gaat de inwoners 
motiveren hun huishoudelijk 
afval een stuk beter te scheiden.
Dat kan goed, want in de grijze
containers zit in onze gemeente
gemiddeld 54% oud papier, glas,
textiel, gft en plastic-, metaal- en
drankverpakking. Dat is afval dat
apart aangeboden moet worden
en dus niet in de grijze container
thuishoort. 

Hierdoor bieden we per jaar 121
kilo restafval aan. En scheiden we
gemiddeld maar 68% van ons 
afval. Dat kan beter, In de 
gemeente Midden-Drenthe is dat
bijvoorbeeld 76%. 

Het gemeentebestuur wil door
beter scheiden het restafval in
2020 van 121 kilo terugbrengen

Tynaarlo gaat meer afval scheiden
zegt Lammers: “Elk huishouden
krijgt een aparte container voor
plastic-, metaal- en drankverpak-
kingen. Gft in de gft-container
aanbieden wordt gratis. Naast
een vast tarief gaat iedereen per
kilo betalen, en een bedrag per
keer dat hij zijn grijscontainer
aan de straat zet. Uit onderzoek
blijkt dat dit goed werkt.”

Nieuwe tarieven
B&W gaan nu bestuderen wat
voor komend jaar de tarieven
voor het aanbieden van restafval
zouden moeten zijn. De uitkom-
sten daarvan leggen ze de 
gemeenteraad eind dit jaar met
de ontwerpbegroting 2019 voor.
De gemeenteraad stelt de 
tarieven vast.

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat dhr. S.M. von Hebel (23-02-1996), dhr. R.
van Brummelen (30-09-1983) en dhr. E. Darwinkel (15-08-1965)
waarschijnlijk niet meer op het adres wonen waarop zij in de 
Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Omdat zij geen adreswijziging hebben 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 zij vanaf dat moment niet
meer ingeschreven staan als ingezetenen in Nederland. 

Deze personen worden verzocht voor respectievelijk 1 en 3 augustus
2018 aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het 
buitenland. Na deze dat worden de persoonslijsten opgeschort.
Daarna kunnen zij 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

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

verder uitgewerkt. Dit heeft ge-
resulteerd in obstakels en spelle-
tjes langs de weg naar school, zo-
als vrolijke hinkelpaden, een
zelfontworpen balanceerelement
en gekleurde stappaaltjes.

Het idee hierachter is dat de
speeltoestellen kinderen uitnodi-
gen om lopend of fietsend naar
school te komen in plaats van
met de auto. 

Het project kreeg 359 publieks-
stemmen. De jury was lovend:
“Mooi hoe leerlingen invulling
geven aan hun eigen woon- en
leeromgeving, waardoor het
naar school gaan een activiteit
wordt. En een mooie manier om
de omgeving van de scholen
meer autovij te krijgen.”

Het project 'Naar school gaan is
leuk!’ uit Ter Borch heeft de
vierde plek gehaald in de lande-
lijke finale van ‘Kern met Pit’. In
januari won het project al de
Drentse ‘Kern met Pit-trofee’. 
In de finale streden de twaalf
provinciale winnaars om de 
landelijke Gouden Pit trofee. 

Het idee voor de Ter Borchse pro-
ject ontstond tijdens de mobili-
teitsweek in 2016. Toen hebben
leerlingen van de groepen vijf
van cbs De Rietzanger en obs Ter
Borch in opdracht van de 
gemeente ontwerpen gemaakt
voor speeltoestellen voor de 
omgeving van de school. 

Technasiumleerlingen van het
Stadslyceum uit Groningen heb-
ben de ontwerpen vervolgens

Buurtproject Ter Borch vierde
plek in landelijke finale

6 oktober in Marum. Het is het
geld dat bezoekers van Berends
afscheid bijeen hebben gelegd.
Het is voor inwoners die een inko-
men hebben via het Werkplein
Drentsche Aa.

Vrijdag overhandigde voormalige
wethouder Henk Berends aan de
nieuwe wethouder Oetra Gopal
een cheque voor een bezoek door
34 inwoners van de gemeente 
Tynaarlo aan het Piratenfestijn op

Ex-wethouder schenkt kaarten
Piratenfestijn


