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Plafond Rijkssubsidiepot voor
asbestdaken bereikt
Het budget van de landelijke subsidieregeling voor het verwijde-
ren van asbestdaken is overschreden. Voor de subsidie was 75 
miljoen euro beschikbaar. De regeling had als doel om het 
verwijderen van asbestdaken te stimuleren, omdat asbestdaken
vanaf eind 2024 verboden zijn. 

De provincie biedt huiseigenaren nog wel de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de Asbestregeling Drenthe. Met deze rege-
ling kan tegen een lage rente een lening worden afgesloten om de
verwijdering van een asbestdak te financieren en een nieuw dak
met dakisolatie aan te brengen. Meer informatie over deze rege-
ling staat op www.provincie.drenthe.nl/asbestregeling-drenthe.

Werkzaamheden spoorwegover-
gangen Taarlo en Oudemolen 
In opdracht van Prorail gaat Strukton onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren aan de spoorwegovergang in de Jagerstraat in Taarlo en
de Linthorst Homanweg in Oudemolen.
Daarom zijn beide overgangen afgesloten voor alle verkeer vanaf
zaterdag 1 december 01.00 uur tot maandag 3 december 05.00 uur.
Een omleidingsroute is met borden aangegeven. 

Agenda
Donderdag 29 november: 16:00 -19.00 uur
• Sint Pannekoek: groot feest voor iedereen

Ontmoetingskerk Lentisterrein Zuidlaren
meer info www.tynaaro.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 ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 10 
december van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In over-
leg kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een 
afspraak maken kan tot en met donderdag 6 december 12.00 uur via
een medewerker van team Juridische Zaken van de gemeente 
(tel. 0592-266 662).

Drentsche Aa, hebben de 
Fashioncheque automatisch thuis-
gestuurd gekregen. Inwoners met
een minimum inkomen* en 
inwonende kinderen die de 
cheque niet hebben ontvangen
kunnen contact opnemen met het
Sociaal team. 
Dit kan tot 12 december via 
sociaalteam@tynaarlo.nl
of 0592-266737.

*Om welke bedragen het gaat,
kunt u nakijken op de website
van Werkplein Drentsche Aa,
www.wpda.nl als u zoekt op
‘normtabel meedoen’.

Om kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen tegemoet te 
komen, stelt de gemeente 
Tynaarlo een Fashioncheque 
(kledingpas) beschikbaar ter
waarde van t 40,-.  Hiermee wil de
gemeente kinderen in minimage-
zinnen extra ondersteunen. Dit is
een aanvulling op de bestaande
regelingen voor kinderen uit ge-
zinnen met een laag inkomen. De
cheque is in meerdere keren te be-
steden bij de aangesloten winkels
en modeketens bij Fashioncheque.

Kinderen uit gezinnen die een uit-
kering ontvangen via Werkplein

Fashioncheques voor kinderen
uit minimagezinnen

www.tynaarlo.nl

Begroting 2019
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 13 november de gemeentelijke begroting 
voor 2019 goedgekeurd. Met deze begroting geven burgemeester en wethouders 
concreet invulling aan het uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’. 

in één oogopslag

Inkomsten € 77.615.000
Waar komt het geld vandaan?

Inkomsten vanuit het Rijk
Totaal ...........................................................€ 48.236.000

Inkomsten leges en lokale heffingen
Onroerendezaakbelasting.............................€ 5.419.000
Afvalstoffenheffing.........................................€ 2.551.000
Rioolheffing.....................................................€ 2.720.000
Omgevingsvergunningen ..............................€ 1.220.000
Toeristenbelasting..........................................€ 1.377.000
Begraafrechten...............................................€ 1.453.000
Overige leges en heffingen ...........................€ 1.916.000
Totaal ...........................................................€ 13.656.000

Overige inkomsten
Grondexploitaties...........................................€ 8.344.000
Dividend en rente...........................................€ 8.713.000
Huur en pachten ............................................€ 8.864.000
Onttrekking aan reserve................................€ 2.892.000
Overige inkomsten.........................................€ 2.910.000
Totaal ...........................................................€ 15.723.000

Uitgaven € 77.758.000
Waar gaat het geld naar toe?

Uitgaven per hoofdstuk
Bestuur en organisatie ................................€ 23.910.000
Veiligheid.......................................................€ 2.189.000
Verkeer, vervoer en waterstaat ..................€ 24.059.000
Economie ......................................................€ 23.341.000
Onderwijs ......................................................€ 24.117.000
Sport, cultuur en recreatie ..........................€ 26.783.000
Sociaal Domein.............................................€ 26.856.000
Volksgezondheid en milieu .........................€ 26.722.000
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en stedelijke vernieuwing ...........................€ 29.088.000
Totaal ...........................................................€ 67.065.000

Overige uitgaven
Overhead.........................................................€ 9.823.000
Toevoeging aan reserve.................................€ 1.870.000
Totaal ...........................................................€ 10.693.000

Wat gaan
we in 2019
gemiddeld
betalen?

Afvalstoffenheffing (excl. diftar) ..............................€ 278
Rioolheffing ...............................................................€ 166
Onroerendezaakbelasting .......................................€ 279
Totaal gemiddelde woonlasten .........................€ 523

Onze gemeente is financieel
gezond. Dat geeft ons nu ruimte
om ons op alle terreinen te ver-
sterken. In 2019 zetten we bijna
1,5 miljoen euro extra in. Dat geld
wordt onder andere besteed aan

uitbreiding van het cultuuraanbod, het aanleggen van
beweegtuinen en burgerinitiatieven die de leefbaarheid
verbeteren in de dorpen.

Net als in veel andere gemeenten zien we ook in 
Tynaarlo forse tekorten ontstaan in het sociaal domein.
Dat mag en zal echter niet ten koste gaan van de onder-
steuning van onze inwoners. Iedereen krijgt de zorg die
hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. In de begroting
reserveren we geld om de tekorten op te vangen. Ook
denken we samen met onze partners na over mogelijk-
heden om de kosten te verminderen.

”

”

Wethouder
Hans de Graaf: 

Burgemeester 
Marcel Thijsen:
“Samen sterk voor
een veilig Tynaarlo”

Wethouder 
Pepijn Vemer:
“Inwoners hebben
invloed op hun eigen
leefomgeving”

Wethouder 
Henk Lammers: 
“Investeren in 
duurzaamheid en
bereikbaarheid”

Wethouder 
Oetra Gopal:  
“Op weg naar een 
inclusief en cultureel
Tynaarlo”

Wethouder 
René Kraaijenbrink:   
“Werken aan 
toekomstbestendige 
dorpen en kernen”

Deze persoon wordt verzocht
voor 11 december 2018 aangifte
te doen van verhuizing of van
vertrek naar het buitenland. Na
deze datum wordt de persoons-
lijst opgeschort. Daarna kan zij
nog gedurende zes weken een
gemotiveerd bezwaar hiertegen
indienen bij burgemeester en
wethouders.

Meer informatie: team Publieks-
zaken en Veiligheid, per mail te
bereiken via info@tynaarlo.nl
of telefonisch via het algemene
nummer van de gemeente 
(0592-266662).

Uit onderzoek blijkt dat A. Omo-
regie (01-01-1997) waarschijnlijk
niet meer op het adres woont
waarop zij in de Basisregistratie
personen (BRP) staat ingeschre-
ven.

Omdat zij 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 zij vanaf dat 
moment niet meer ingeschreven
staat als ingezetene in Nederland. 

Oproep personen

Cultuurfonds op zoek naar kandidaten
voor de Drentse Anjer Prijs!
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om 
kandidaten voor te dragen voor de Drentse Anjer Prijs 2019. 

De prijs is bestemd voor een instelling of groep die een opvallende
impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van 
cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime,
popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed,  literatuur, film,
nieuwe media. 

De prijs bestaat uit een bedrag van t 5,000 en wordt in april 2019 
uitgereikt. Iemand voordragen kan tot 7 januari 2019. Meer 
informatie staat op www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs.
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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

Start bouw dubbele sporthal Grote Veen
Een sporthal van en voor de gebruikers. Dat wordt de dubbele sport-
hal Groote Veen in Eelde. De plannen zijn in nauw overleg met sport-
verenigingen en onderwijs tot stand gekomen. Als toekomstige ge-
bruikers weten zij immers precies wat zij nodig hebben. Een hoofdrol
was weggelegd voor Sportfederatie Eelde-Paterswolde-Eelderwolde,
als belangenbehartiger van de sportverenigingen in het dorp. Daar-
naast verkent de gemeente samen met het VN-panel wat gedaan kan
worden om de sporthal zo toegankelijk mogelijk te maken voor men-
sen met een beperking. Vrijdag 23 november sloeg wethouder Hans
de Graaf de eerste paal. Naar verwachting wordt de sporthal eind
2019 in gebruik genomen.  

Havenkanaal in Assen. Dit 
gebeurt in groepen van zes tot
acht personen. Vanaf daar gaan
zij met roeiboten via het Haven-
kanaal (Noord-Willemskanaal)
naar de Oudemolense brug bij
Oudemolen. Daarna gaan ze
naar het Defensiecomplex Oude-
molen, waar ze overnachten.
Woensdag vertrekken ze naar
Gasselte en woensdagnacht ko-
men ze weer aan bij de kazerne
in Assen.

Dezelfde oefening vindt ook
plaats van 11 t/m 13 december
en van 18 t/m 20 december.

Op 4, 5 en 6 december vindt een
militaire oefening plaats in de 
gemeenten Assen, Tynaarlo en
Aa en Hunze. 

Het gaat om een oefening van
De Koninklijke Militaire Scool
(KMS) voor mbo-studenten die
de opleiding Veiligheid en Vak-
manschap (VEVA) van Defensie
volgen. Zij combineren hun 
opleiding met praktijkweken bij
de Landmacht.

Zo’n honderd studenten lopen
maandagnacht, onder begelei-
ding van instructeurs, van de 
kazerne in Assen naar het 

Militaire oefening

Drenthe beschikt over een actu-
eel overzicht hiervan. Door het
voeren van deze gezamenlijke
campagne willen de Drentse ge-
meenten het overzicht uitbrei-
den. 

Registreer nu 
Kunt u reanimeren of heeft u een
AED? Registreer dit nu en ga naar
www.hartslagnu.nl. 

slachtoffer aan te komen. Een
burgerhulpverlener kan in die kri-
tieke minuten de eerste hulp op-
starten. 

Overzicht AED’s en 
burgerhulpverleners
Succesvol reanimeren vraagt om
een dekkend netwerk van AED’s
en gekwalificeerde burgerhulp-
verleners. Elke gemeente in

Vorige week is een campagne 
gestart om AED’s (Automatische 
Externe Defibrillatoren) en 
burgerhulpverleners in Drenthe
in kaart te brengen. Alle Drentse
gemeenten roepen iedereen die
kan reanimeren op om zich als
burgerhulpverlener te registre-
ren op www.hartslagnu.nl. Daar-
naast vragen zij om bestaande
AED’s buiten op te hangen en te
registreren. 

Zorgen voor elkaar
In de campagne staat “naober-
schap” centraal. Zorgen voor el-
kaar. Wie kan reanimeren, kan
een leven redden. De cruciale tijd
bij een hartstilstand is de eerste 6
minuten. Hoe sneller iemand ge-
reanimeerd wordt, hoe groter de
kans op leven én leven met mini-
male schade. Voor de professio-
nele hulpverlening is het vaak las-
tig om binnen deze tijd bij een

Campagne gestart om AED’s en burgerhulp-
verleners in Drenthe in kaart te brengen 

Het bedrijfsbezoek van het col-
lege werd afgesloten met een
rondleiding over het terrein en
een beklimming van de klasseer-
installatie. Genietend van het uit-
zicht over het wingebied kregen
B&W uitleg over  de verschillende
soorten zand die gewonnen
wordt in Tynaarlo. Burgemeester
Marcel Thijsen blikt tevreden te-
rug: “Het was een prettig en open
bezoek waar we veel hebben ge-
zien en verschillende dilemma’s
met elkaar hebben gedeeld.”

Drijvend zonnepark
De gemeente Tynaarlo heeft on-
langs een vergunning verleend
aan Roelof Zandwinning voor de
bouw van een drijvend zonnep-
ark. Het zonnepark moet 23 me-
gawatt stroom opleveren, wat
gelijk staat aan de elektriciteit
van zo’n 7.000 huishoudens. elek-
trische installaties kunnen dan
met de stroom van het drijvende
zonnepark worden gevoed,
waarbij de gebruikte stroom dan
100% groen is.

Burgemeester en wethouders
hebben vorige week een bezoek
gebracht aan Roelofs Zandwin-
ning. Het familiebedrijf wint al 40
jaar zand aan de Zuidlaarderweg
in Tynaarlo. Over 4 jaar is de lo-
catie uitgeput en wordt het ge-
bied teruggegeven aan de natuur.

Tijdens het bedrijfsbezoek kreeg
het college een toelichting op de
verschillende activiteiten bij Roe-
lofs. De plas van de zandwinning
heeft een afmeting van ca. 900
lang bij ca. 300 m breed. Als sinds
1982 wordt er jaarlijks zo’n
150.000 kuub zand per jaar ge-
wonnen. Dit zand wordt vere-
deld in twee soorten zand: vul-
zand en ophoogzand. Het
eindproduct wordt verkocht aan
bedrijven en particulieren.

Teruggeven aan de natuur
De komende 4 jaar is zandwin-
ning in Tynaarlo nog mogelijk,
maar daarna staakt Roelofs haar
activiteiten op het terrein. Het
zandwingebied wordt dan om-
gevormd tot een natuurgebied
dat aansluiting vindt bij het aan-
grenzende beekdal van de
Drentse Aa. Om dat mogelijk te
maken wordt de zandwinplas ge-
leidelijk aan ondieper gemaakt.
Dat proces zal ongeveer 10 jaar in
beslag nemen.

College B&W bezoekt Roelofs
Zandwinning Tynaarlo

Onderschrift foto: Op de foto v.l.n.r. Johan van der Ploeg, wethou-
der Gopal, wethouder Lammers, wethouder Kraaijenbrink (boven),
wethouder Vemer (onder), burgemeester Thijsen, Arnold Nijland en
Stefan Hogewerf.

of mistig weer, de rook blijft dan
hangen en kan veel luchtvervui-
ling veroorzaken. Kijk voor meer
tips om goed te stoken op
www.tynaarlo.nl

De meeste mensen vinden hout
stoken in de open haard of 
houtkachel gezellig, lekker warm
en leuk om te doen. Toch is een
houtvuurtje niet alleen maar ge-
zellig en knus. De rook kan
schadelijk zijn voor het milieu,
maar ook voor de gezondheid.
Vrijgekomen fijnstof kan bijvoor-
beeld voor ademhalingsproble-
men zorgen bij mensen, die last
hebben van hun luchtwegen.
Hoeveel schadelijke stoffen er
vrijkomen, hangt af van de ma-
nier waarop je stookt. 
Daarnaast kunnen buren last
hebben van de houtrook.

Toch een vuurtje stoken? Doe
het dan verantwoord
Stook alleen droog hout, stook
geen papier en karton en gebruik
nooit geverfd of geïmpregneerd
hout. Stook ook niet bij windstil

Hout stoken 


