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verwijderen van asbestdaken.
Deze vindt u op www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/subsidierege
ling-verwijderen-asbestdaken.

Zelf doen?
Daken die kleiner zijn dan 35 m2
mogen in principe door de eige-
naar zelf worden verwijderd.
Hij/zij moet hiervoor wel bij de
gemeente een sloopmelding
doen. Voor grotere daken zijn
professionals nodig. 

Milieustraat 
U kunt als particulier asbest af-
voeren naar de milieustraat. Hier
kunt u ook speciaal verpakkings-
materiaal halen dat u moet ge-
bruiken. Het inleveren van asbest

Sinds dinsdag 31 juli kunnen in-
woners van de gemeente Ty-
naarlo op een digitale kaart zien
of hun dak waarschijnlijk asbest
bevat. En daarmee of ze het dak
moeten vervangen, want naar
alle waarschijnlijkheid zijn as-
bestdaken vanaf 2024 verboden. 

Asbestdakenkaart
Deze asbestdakenkaart is te vin-
den op tynaarlo.duurzaamheids
kaart.nl
Meer informatie over asbest en
de verwijdering ervan vindt u op
www.drentsenergieloket.nl. 

Subsidies
De provincie biedt huiseigenaren
de mogelijkheid om tegen een
lage rente een lening af te sluiten
om de verwijdering van een as-
bestdak te financieren en een
nieuw dak met dakisolatie aan
te brengen. De provinciale as-
bestregeling is te vinden op
www.provincie.drenthe.nl/asbest
regeling-drenthe.

Er is ook een landelijke subsidie-
regeling beschikbaar voor het

Moet u uw dak vervangen? 
is gratis.

Drents Energieloket
Het Drents Energieloket helpt u
verder met vragen en advies over
de verwijdering van asbestdaken
in combinatie met energiebe-
sparende maatregelen. Ook kan
het meer informatie geven over
interessante regelingen, zoals de
asbestsaneringslening van de
provincie Drenthe. 

Wees slim!
Wie slim is, laat zijn nieuwe dak
ook direct te isoleren en eventu-
eel zonnepanelen plaatsen. Ook
daarover kan het energieloket
meer vertellen.

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

1. Vervang gloeilampen door led-
lampen. Bespaart 85% op het
stroomgebruik door lampen.

2. Trek stekkers van apparaten
uit de muur wanneer je ze niet
gebruikt. Of zet tussen het appa-
raat en het stopcontact een stek-
kerbak met schakelaar. Scheelt
gemiddeld t 103 per jaar.

3. Vervang die oude koelkast en
vriezer door een nieuwe, zuinige.
Bespaart meer dan t100 per jaar.

4. Vervang ook andere oude
energievreters op tijd. Moderne
apparaten met A+++ zijn véél 
zuiniger.

5. Was niet heter dan nodig is.

6. Zet de tv uit wanneer je niet
echt aan het kijken bent (en laat
hem zeker niet op de stand by
staan).

Betrekkelijk gemakkelijke ma-
nieren om jaarlijkse flink te be-
sparen! Op energie en op uw uit-
gaven.

Koelkasten en diepvriezers zijn
de grootste energieslurpers in
huis. Dat is landelijk zo, maar ook
bij de huishoudens die in Westla-
ren meedoen aan de Drentse 
actie ‘10.000 duurzame huishou-
dens’. De koelers kosten het ge-
middelde huishouden elk t 140
per jaar.

Landelijk volgen in energiege-
bruik de lampen (t 112). En
daarna dicht bij elkaar: de tv 
(t 69), de cv-ketel (t 64), de vaat-
wasser (t 60) en de droger (t 56).
De wasmachine staat op nummer
8 met t 32 per jaar.
Bij de deelnemers aan het ener-
gieproject in Westlaren staan de
droger en wasmachine niet on-
deraan de top-8, maar juist op 3
en vier met t 129 (droger) en 
t 95 (wasmachine).

Wat kan ik doen?
Wat kun je als inwoner doen om
op energie te besparen? Het
team achter het project ‘10.000
huishoudens’ heeft een top-6:

Hoeveel stroom kosten jouw
huishoudelijke apparaten?

Foto: Buurkracht

plaatst. Ook boten kunnen de
brug gewoon passeren. Alleen 
tijdens het in- en uithijsen van de
brug is de vaarweg tijdelijk ge-
stremd.

Het onderhoud heeft echter wel
gevolgen voor het gemotori-
seerde verkeer van en naar de
snelweg A28. Die is vanuit Pa-
terswolde niet via de Meerweg in
Haren te bereiken. Andersom
geldt hetzelfde: via afslag 38 
‘Haren’ op de A28 is Paterswolde
tijdens de werkzaamheden niet
te bereiken.

Verkeer wordt omgeleid via de
afslagen Eelde of Groningen-
Zuid. Extra reistijd: 10 tot 30 mi-
nuten.

Vanwege groot onderhoud is de
Meerwegbrug tussen Paters-
wolde en Haren van 8 septem-
ber 07:00 uur tot 2 oktober 18:00
uur gestremd.

In die periode onderzoekt de 
Provincie Groningen of de draai-
punten van de brug, die de brug
omhoog en omlaag laten gaan,
nog goed werken. Ook vervangt
ze het elektrotechnische systeem
dat deze draaipunten aan en uit-
zet. Hiervoor wordt het brugdek
verwijderd.

Fietsen kan wel,
autorijden kan niet
Fietsers en wandelaars zullen hier
niets van merken: voor hen wordt
een tijdelijke voorziening ge-

Meerwegbrug van 8 september tot
2 oktober dicht wegens onderhoud 

RECTIFICATIE
Vorige week stond op deze pagina dat De Stichting Zeijerwiek
en omgeving van de gemeente Tynaarlo subsidie krijgt voor het
behoud en de verbetering van de natuur, het landschap en de
cultuurhistorie rondom Zeijen. Dit bericht blijkt iets te voorbarig:
pas na de zomervakantie neemt het college van B&W een besluit
over het al dan niet toekennen van deze subsidie.


