
Doet u ook het licht uit tijdens de Nacht van de Nacht aanstaande
zaterdag? Of wilt u meedoen aan een van de vele activiteiten die
deze nacht worden georganiseerd? Kijk voor meer informatie en
alle activiteiten op www.nachtvandenacht.nl

Agenda
Dinsdag 30 oktober: 19:00 uur
Raadsvergadering, gemeentehuis Vries
Op de agenda o.a.:
-Tarieven inzameling huiselijk restafval 2019
-Vaststelling bestemmingsplan Vries- Oude Asserstraat 38
De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl
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ook na deze estafette in de ge-
meente wordt doorgezet.”

Opruimen in de najaarszon
Wethouder Gopal genoot van de
wandeling in de najaarszon. “Ik
vind het een prachtige combina-
tie, al wandelend zwerfafval 
opruimen. Op die manier ben je
gezond bezig én heb je aandacht
voor duurzaamheid en de na-
tuur. Een prachtig initiatief, dit
‘trashwalken!’“
Op 4 november loopt Oetra
Gopal nog een trashwalk mee,
een route tussen Zuidlaren en Ty-
naarlo.

Wandelen voor een schonere
buurt
De gemeente Tynaarlo organi-
seert de afvalwandelingen samen
met de oprichter van de website

Dinsdag 16 oktober liepen wet-
houders Oetra Gopal en Henk
Lammers mee met de derde van
negen trashwalks in de gemeente
Tynaarlo. Tijdens deze ‘zwerfaf-
val-estafette’ ruimen groepjes in-
woners op verschillende plaatsen
in de gemeente afval op. Na Eel-
derwolde en Yde was nu de om-
geving van Groningen Airport
Eelde aan de beurt.

Drie enthousiaste lopers deden
met de wethouders mee.
Henk Lammers staat er versteld
van wat ze onderweg aan zwerf-
afval vonden: “Tynaarlo staat be-
kend als een schone gemeente,
toch hebben we samen vijf afval-
zakken gevuld met zo’n 10 kg af-
val,” vertelt de wethouder. “Ik
draag dit initiatief een warm hart
toe en hoop van harte dat het

Wethouders halen 10 kg
afval op met trashwalk 

www.trashwalking.nl. Heeft u
ook zin om mee te lopen? U bent
van harte uitgenodigd om mee
te doen! 
De eerstvolgende trashwalk is op
zondag 28 oktober, om 11.00
uur in de Groeve. Verzamelen bij
de parkeerplaats van De Voorde.
Op dinsdag 30 oktober wordt er
om 11.00 uur gelopen in Zuidla-
ren, start aan de Tienelsweg bij
de ingang van camping De Timp.
Voor grijpers en afvalzakken
wordt gezorgd. Opgeven kan
via:
www.trashwalking.nl/terborch
(hier staat het volledige
overzicht). 
Op 4, 11 en 14 november wor-
den de overige ‘trashwalks’ ge-
lopen. Wees er met opgeven snel
bij, want per wandeling kunnen
zes tot acht mensen meelopen. 

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

Wethouders Oetra Gopal en Henk Lammers geven symbolisch het ‘estafettestokje’ aan elkaar door.

Bent u mantelzorger maar hebt u
geen uitnodiging ontvangen,
neem dan contact op met
Trias:mantelzorg@stichtingtrias.nl
of bel 0592 – 338 938. Aanmelden
kan tot 2 november. 

Vervoer
Voor vervoer naar Zeegse kunt
u, indien nodig, gebruik maken
van de BelBus. 
Voor Vries en Zuidlaren belt u op
werkdagen tussen 10.30 -12.30
uur naar 0592 – 338 933 en voor
Eelde-Paterswolde op werkdagen
tussen 9.00 – 12.00 uur naar 050 –
503 54 01.

Voor alle mantelzorgers uit de
gemeente Tynaarlo is er vrijdag
9 november vanaf 12.00 een 
bijeenkomst in café Het Witte
Huis in Zeegse. Na de lunch is er
een optreden van Gré Parelmoer.
Het programma is rond 15.30 uur
afgelopen.
Mantelzorgers uit Tynaarlo krij-
gen dit aangeboden om er even
uit te zijn en de waardering te
krijgen die ze verdienen.

Aanmelden
De bij de sociale teams bekende
mantelzorgers hebben al een uit-
nodiging ontvangen.

Dag van de Mantelzorg

In de herfstvakantie organiseren de buurtsportcoaches van Sport 
Tynaarlo allerlei sportactiviteiten voor kinderen in de gemeente.
Maandagochtend bezochten honderd kinderen Sporthal de Marsch
in Paterswolde om te hockeyen, trefballen en te springen op een 
opblaasbare baan. Heb je ook zin om deze vakantie actief bezig te
zijn? Kijk dan op www.facebook.com/cfsport.tynaarlo voor de rest van
het programma.

site van de gemeente Tynaarlo:
www.tynaarlo.nl/stembureauled
en-gezocht.

In 2019 zijn er drie verkiezingen
op twee verschillende data. Op
woensdag 20 maart voor de 
Provinciale Staten en het water-
schap en op donderdag 23 mei
voor het Europees Parlement.

De gemeente Tynaarlo zoekt
voor deze verkiezingen nieuwe,
enthousiaste en flexibele mensen
die ingezet willen worden als
stembureaulid. Past de functie
van stembureaulid, voorzitter of
teller bij u? Meld u dan aan! Dat
kan via dit formulier op de web-

Stembureauleden gezocht! 

Geheimhouding gegevens
basisregistratie personen (BRP)
In de Basisregistratie personen
(BRP) zijn gegevens opgeno-
men van iedereen die in de 
gemeente woont. Het gaat
hierbij niet alleen om adresge-
gevens, maar bijvoorbeeld ook
om gegevens over een huwe-
lijk of geregistreerd partner-
schap, nationaliteit, ouders en
kinderen.

Geen geheimhouding
mogelijk
Uw gegevens worden auto-
matisch verstrekt aan diverse
overheidsinstellingen en bij-
zondere maatschappelijke in-
stellingen, zoals pensioen-
fondsen en
verzekeringsmaatschappijen.
Deze instellingen gebruiken
uw gegevens voor uit te voe-
ren wettelijke taken. Ze base-
ren hun beslissingen vaak op
informatie uit de BRP. Instan-
ties die uw gegevens ontvan-
gen zijn daarvoor geautori-
seerd door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. De vers-
trekking van deze gegevens
kunt u niet voorkomen.

Geen gegevensverstrekking
In enkele gevallen kunnen ook
anderen vragen om uw gege-
vens in de BRP aan hen te ver-
strekken. Uiteraard gaan wij
daar heel zorgvuldig mee om.
In onze gemeentelijke veror-
dening ligt vast hoe wij dat
doen. Voor bijvoorbeeld fami-
lie, verenigingen of particulie-
ren zonder commercieel be-
lang geldt dat er geen
informatie over u wordt vers-
trekt als u daar zelf geen toe-
stemming voor hebt gegeven.

Belangenafweging
Daarnaast zijn er instanties die
gegevens vragen voor de uit-
voering van bepaalde wette-
lijke voorschriften. Voorbeel-
den hiervan zijn advocaten
voor het aanspannen van een
rechtszaak en kerken voor het
bijhouden van hun ledenad-
ministratie. Voor deze instan-
ties kunt u geheimhouding
van uw gegevens verzoeken.
Soms bepaalt de wet dat vers-
trekking toch moet worden
gedaan. In dat geval zal de ge-
meente een afweging moeten
maken tussen uw (privacy) be-
lang en het belang van de ver-
strekking. U wordt altijd in de
gelegenheid gesteld hierover
uw mening te geven.

Formulier verzoek tot
geheimhouding
Het formulier “verzoek tot ge-
heimhouding” kunt u down-
loaden op www.tynaarlo.nl
(zoekterm: geheimhouding
gegevens).
U kunt het formulier ook aan-
vragen bij het team Publieks-
zaken en Veiligheid. U ont-
vangt het formulier dan per
post.
Dit team is telefonisch te be-
reiken via: 0592 – 266662.
Nadat de gemeente uw ver-
zoek heeft ontvangen en ver-
werkt ontvangt u daarvan een
bevestiging.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het
team Publiekszaken en Veilig-
heid. Ook is meer informatie te
vinden op www.tynaarlo.nl
(zoekterm: privacyverklaring).


