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watertappunt. Hiermee wil het
waterbedrijf een bijdrage leve-
ren aan de volksgezondheid en
het milieu.

Wethouder Lammers is om meer-
dere redenen enthousiast over
het watertappunt: “Dorstige
mensen kunnen gratis drinkwa-
ter tappen. Het biedt daarmee
een gezond alternatief voor fris-
drank. Bovendien moedigt het
tappunt aan om dat plastic flesje
niet meteen weg te gooien, maar

Leerlingen van groep zeven en
acht van obs De Schuthoek vul-
den donderdag 12 juli als eerste
hun bidons bij de nieuwe water-
tap op de kleine Brink in Zuid-
laren. Wethouder Henk Lammers
en directeur Leo Hendriks 
van WMD deelden hiervoor de 
bidons uit. 

De watertap is een geschenk van
WMD, ter gelegenheid van haar
tachtigjarig bestaan. In elke
Drentse gemeente komt zo’n 

Zelf tappen in Zuidlaren 
vaker te gebruiken. En het is een
mooie voorziening voor toeris-
ten. Misschien niet spectaculair,
maar wel een sympathiek 
onderdeel van ons toeristisch
aanbod.”

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

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat dhr. E. Darwinkel (18-09-1965) waar-
schijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregi-
stratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Omdat hij geen adreswijziging heeft 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 hij vanaf dat moment niet meer 
ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. 

Deze persoon wordt verzocht voor 3 augustus 2018 aangifte te
doen van verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze
datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij 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).

Het VN Panel zoekt extra leden! 
Belangrijk voor een toegankelijker Tynaarlo is het VN-panel. Daarin
zitten mensen met een beperking die in de gemeente wonen, 
werken of leven. Zij denken mee over hoe de toegankelijkheid in
Tynaarlo verbeterd kan worden en geven daarvoor de gemeente
en anderen gevraagd en ongevraagd advies. Het panel beoor-
deelt ook bestaand en nieuw gemeentelijk beleid op de gevolgen
voor mensen met een beperking.

Het panel heeft nog ruimte voor
nieuwe leden. Daarom: wil je graag
meedenken en adviseren voor een 
inclusievere gemeente Tynaarlo? Mail
dan naar info@vnpaneltynaarlo.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

De gemeente roept de dertien inwoners op die maandagochtend 
(16 juli) op het gemeentehuis zijn geweest om de chip in hun paspoort
of identiteitskaart te laten controleren. Deze controle is namelijk
niet goed gegaan. 

De dertien inwoners behoren tot de groep van 900 inwoners in de 
gemeente Tynaarlo die in de periode van april tot en met juni een
nieuw reisdocument hebben aangevraagd. Van de 600.000 reisdo-
cumenten die in deze periode landelijk zijn verstrekt werkt bij 5.000
(bijna 1 procent) daarvan het echtheidskenmerk in de chip niet. Dit
komt door een technisch probleem in het productieproces.
Rampzalig is dit niet. Wie een reisdocument heeft waarvan het echt-
heidskenmerk niet werkt, kan namelijk gewoon met het document
reizen. Ook heeft het geen invloed op de geldigheid van het docu-
ment. 

Wel is het mogelijk dat het poortje bij een elektronische grenscontrole
op bijvoorbeeld een vliegveld niet open gaat. Dan moet er gebruik
worden gemaakt van de reguliere grenscontrole. Dit kan extra tijd
kosten. De grensbewaking in binnen en buitenland is op de hoogte
van dit technische probleem. 

Controleren paspoort of ID-kaart
De hercontrole kan worden gedaan op het gemeentehuis. Het is ook
mogelijk om de controle zelf te doen. Dat kan via de gratis app 
‘BZK-ID’ (deze app is alleen te gebruiken op Android telefoons).
Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl/reisdocument.

Gemeente zoekt 13 inwoners voor
hercontrole chip reisdocument 

traal Tynaarlo te leveren,” zegt
wethouder Oetra Gopal. 

De gemeente gaat samen met in-
woners, bedrijven en instellingen
voor een wereld waarin hulp-
bronnen en grondstoffen her-
bruikbaar en energie hernieuw-
baar is. 
Dit doet ze na de zomervakantie
onder meer met de campagne
Zongemak, een collectieve 
inkoop van zonnepanelen en
zonneboilers. Een ander belang-
rijk project is de Energieslurper
in Westlaren, onderdeel van de
actie naar 10.000 duurzame huis-
houdens in Drenthe.

Op www.drentsenergieloket.nl
staat meer informatie over de
mogelijkheden om energie te 
besparen voor inwoners van de
gemeente Tynaarlo. Ga daarvoor
op de homepage naar ‘kies je 
gemeente’. 

De gemeente Tynaarlo gaat door
met het Drents Energieloket. Het
loket helpt inwoners met prakti-
sche informatie energie te 
besparen. Vorig jaar heeft het
50.000 inwoners bereikt en 3 mil-
joen euro aan extra energiebe-
sparing bevorderd.  

Naar verwachting lopen deze 
cijfer tot 2020 op tot 100.000 
inwoners en 15 á 20 miljoen 
investeringen. Onder andere de
vragen over energieneutraal 
wonen en wonen zonder aardgas
nemen sterk toe.

Het loket is in 2014 met subsidie
van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) gestart. Die
subsidie is inmiddels gestopt,
waardoor de gemeenten en de
provincie haar moeten overne-
men. B&W van Tynaarlo doen dat
graag. “Het loket heeft bewezen
een waardevolle bijdrage aan
een duurzaam en energieneu-

Tynaarlo zegt ja tegen 
energieloket 

Al gerealiseerd of ver gevorderd:
• Presentatie van het VN-panel als hèt adviesorgaan

over inclusieve samenleving.
• Fysieke toegankelijkheid: uitwerking in notitie 

(ligt nu ook ter inzage). 
• Onderwijs: onderzoek passend onderwijs.
• Toegankelijkheid van de gemeentelijke website. 
• Onderzoek naar toegankelijkheid horeca. 

Ook op het programma staan:
• Informatiebijeenkomst inclusieve samenleving.  
• Organisatie week van de toegankelijkheid. 
• Verbetering Wandelpad Zeijen. 
• Vervolgbijeenkomsten inclusief onderwijs. 
• Bestuderen toegankelijkheid van het gemeentehuis. 
• Pilot platform burgerparticipatie over keukentafel-

gesprekken. 
• Nieuwe kadernota Sociaal Domein. 

dit verdrag verplicht zich voor een inclusieve samenleving
in te zetten.

Wegnemen belemmeringen
“Inclusie vraagt niet om het oplossen van problemen bij
mensen met een beperking,” zegt wethouder Oetra
Gopal, “maar om het wegnemen van belemmeringen in
de samenleving. En dat uiteraard in goed overleg met
inwoners met een beperking. Niet ‘praten over’ maar
‘praten met’.”  

Uiteraard kan niet alles tegelijk. Daarom komt er jaarlijks
een ‘inclusie-agenda’ met daarin de actiepunten voor het
komende jaar. Die agenda heet ‘Stapje voor stapje’. 

Actiepunten
Belangrijke actiepunten op de eerste inclusie-agenda zijn
de volgende.  

We moeten naar een ‘inclusieve samenleving’, waarin
alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op
alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. Dit gaat
zwaar meewegen bij de ontwikkeling van nieuw ge-
meentelijk beleid. Ook moet bestaand beleid stap voor
stap worden aangepast.  
Die visie presenteert het college van B&W in zijn visie-
notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’. Deze ligt
vanaf woensdag (18 juli) zes weken ter inzage. Iedere 
inwoner en (andere) belanghebbende kan zijn ziens-
wijze op de visie kenbaar maken. Ook ter inzage ligt de
ontwerp-notitie “Uitwerking beleidskader fysieke toe-
gankelijkheid”. Daarin werken B&W een deel van de 
visienotitie verder uit.

B&W zijn in hun inclusie-ambitie mede gemotiveerd
door van het VN-Verdrag van 14 juli 2016 voor de rech-
ten van mensen met een beperking. Nederland is door

B&W: “Iedereen moet volwaardig kunnen meedoen”

Gemeentelijke gebouwen aangepast
“Uiteraard pakken we als gemeente ook onze eigen 
gebouwen aan,” zegt wethouder Gopal. “Zo moet een
nieuw pand voor iedereen goed toegankelijk worden.”
Uitgangspunt daarbij is het ‘Handboek voor Toeganke-
lijkheid’. De eisen voor toegankelijk daarin zijn hoger
dan de ‘normale’ van het Bouwbesluit, waaraan alle
nieuwbouw moet voldoen.

Voor relatief eenvoudige, effectieve aanpassingen aan
bestaande gemeentelijke gebouwen komt een apart
budget. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van
een douchezitje en beugels in de douche van een sport-
accommodatie. Of het wegwerken van niveauverschillen
vóór de ingang van een accommodatie. 

Grotere veranderingen aan eigen gebouwen brengt de
gemeente aan wanneer een pand al om andere redenen
verbouwd wordt en bij groot onderhoud. 

b) het aanpassen van sanitaire voorzieningen;
c)het opheffen van niveauverschillen met een lift of

hellingbaan;
d) het aanbrengen van een extra trapleuning;
e) een opstelplaats voor een rolstoel of een vervoers-

voorziening bij de toegangsdeur (op eigen terrein);
f) elektrische deuropeners;
g) een ringleiding voor slechthorenden. 
h) drempelhulpen en vlonders.

Wethouder Oetra Gopal roept iedereen op om mee te
denken over manieren om onze gemeente voor 
iederéén toegankelijk te maken: “Iedereen van ons
moet mee kunnen, ook wie de pech heeft gehad om 
bijvoorbeeld in een rolstoel terecht te gekomen. Maar
dat kunnen we als gemeente niet in ons eentje voor 
mekaar krijgen, dat moeten we samen doen. En dat 
willen wij als B&W graag stimuleren, onder meer met
een subsidieregeling.”

Wie een gebouw met een publieksfunctie toegankelij-
ker wil maken, gaat wat burgemeester en wethouders
van Tynaarlo betreft in aanmerking komen voor subsi-
die van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een 
restaurant, winkel, onderwijsgebouw, museum of pand
van een vrijwilligersorganisatie. De subsidie bedraagt
50% van de totale kosten, met een maximum van 
t 3.000 per aanvraag.

Dat stellen B&W voor in de ontwerp-notitie “Uitwerking
beleidskader fysieke toegankelijkheid”, die vanaf woens-
dag (18 juli) zes weken ter inzage ligt. Iedere inwoner en
(andere) belanghebbende kan bij B&W zijn zienswijze
op de notitie kenbaar maken. De notitie is een uitwer-
king van de ook nieuwe visienotitie ‘Op weg naar een
inclusief Tynaarlo’ van B&W, die óók ter inzage ligt.

Bij de verbeteringen van de toegankelijkheid kunnen we
onder andere denken aan:
a) het verbreden van toegangsdeuren;

B&W willen helpen gebouwen toegankelijk te maken

Geïnteresseerd? 

Geïnteresseerd in het streven naar een inclusieve gemeente 
Tynaarlo en betere toegankelijkheid van gebouwen met een 
publieksfunctie? Ga dan naar de website van de gemeente,
www.tynaarlo.nl, en kijk bij Actualiteiten.

Daar kunt u onder de titel ‘iedereen moet mee kunnen doen’ 
lezen over de visienotitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’ en
een van de uitwerkingen ervan: ‘Uitwerking beleidskader fysieke
toegankelijkheid’. U kunt ze er ook helemaal lezen of downloaden
(pdf).

De notities liggen van 18 juli t/m 28 augustus tijdens openingstijdens
ook ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 in Vries. 
Reageren op beide notities kunnen inwoners en (andere) belang-
hebbenden tot en met 28 augustus bij het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Postbus 5,
9480 AA te Vries.

Na lezing van de notities nog eerst meer willen weten? 
Geen probleem! Neem dan met de gemeente contact op via
info@tynaarlo.nl of 0592 – 266 662.

Het is de gemeenteraad die de notities vaststelt. B&W hebben ze
opgesteld in overleg met het VN panel.


