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Met buurgemeenten is afge-
stemd waar de een begint en
waar de ander ophoudt. Waar
dat handiger uitkomt, strooien
zij soms een stukje op elkaars
grondgebied. Niet alle gemeen-
ten strooien op hetzelfde mo-
ment, zodat het kan voorkomen
dat een weg maar gedeeltelijk is
gestrooid.

In woonstraten strooit de 
gemeente niet. Strooizout werkt
alleen als het goed ingereden
wordt en in woonstraten is het
verkeer daar niet intensief 
genoeg voor. Verder gaat de 
gemeente zuinig om met strooi-

De temperaturen zijn de afgelo-
pen dagen flink omlaag gegaan.
Zodra de wegdektemperatuur
onder nul graden dreigt te 
komen en de vochtigheid hoog is,
gaat de gemeente strooien. De
temperatuur wordt gemeten op
de drie koudste plekken van de
gemeente: in Zeijen, Eelde en
Zeegse. 

Strooiroutes
De gemeente zorgt ervoor dat
alle dorpen minimaal via één 
gestrooide route bereikbaar zijn.
Verder strooit de gemeente op
alle grote doorgaande wegen,
hoofdfietsroutes en busroutes.

Het wordt kouder…
zout, vooral omdat het schadelijk
is voor het milieu. 
Hoe?
Het is belangrijk dat het zout al
op de weg ligt voordat het glad
wordt. Er wordt met nat zout 
gestrooid, omdat de dooiwer-
king daarmee beter is. Boven-
dien waait het zout dan niet
weg. De hoeveelheid zout hangt
af van het type gladheid. 
Bijvoorbeeld voor sneeuw is
meer zout nodig dan voor 
opvriezende weggedeelten.

Voor wie precies wil weten waar
wordt gestrooid: de strooiroutes
staan op www.tynaarlo.nl

Raadsinformatieavond 29 januari
Dinsdagavond 29 januari is er een openbare raadsinformatieavond
met twee onderwerpen op de agenda:

• 19.00 uur: Online buurtplatform MijnBuurtje.nl
• 20.15 uur: Fietssnelweg 

Kijk voor meer informatie op raad.tynaarlo.nl.

Uitzending
De informatieavond begint om 19.00 uur in de raadzaal, belang-
stellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune. Via de
website van de raad is de informatiebijeenkomst zowel live, als 
achteraf te volgen.  

Vragen? 
Voor vragen over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met
de griffie. Dat kan telefonisch via 0592 - 26 66 62 of per mail via
griffie@tynaarlo.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

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

Wat wel bij PMD mag
Lege plastic verpakkingen

• Bakjes voor salade, groente en fruit
• Bekers voor yoghurt, vla en ijs
• Blisterverpakkingen (van bijv. schroefjes)
• Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
• Flessen voor frisdrank,water, melk, azijn etc.
• Knijpflessen voor sauzen, olie, etc.
• Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
• Netjes van mandarijnen, sinaasappels, uien
• Plantenpotjes
• Plastic zakken en tasjes
• Verpakkingen van kaas, vlees, vis
• Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc.

Lege metalen verpakkingen (blik)
• Aluminiumfolie
• Aluminium schaaltjes
• Conservenblikken
• Cups van waxinelichtjes
• Dopjes van bierflessen
• Drankblikjes
• Folie van toetjesbakjes
• Lege metalen verpakking (blik)
• Schroefdeksels
• Stalen siroopflessen
• Verfblikken (leeg en droog)

Lege drankpakken
• Pakken of pakjes voor (karne)melk, vla en yoghurt
• Pakken of pakjes voor soep en pastasaus
• Pakken en pakjes voor frisdrank, vruchtensappen, water en wijn

ZO GOOI JE
PMD WEG

In de PMD-container die u sinds 1 januari in gebruik heeft, kunt
u plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken
weggooien. Bent u benieuwd welk afval daar wel of niet bij
hoort? In dit lijstje hieronder kunt u het precies vinden. 
Kijk voor meer informatie op www.doemeemetpmd.nl

Tip! Met het koude weer wil het wel eens voorkomen dat
het pmd vast vriest aan de container. Zorg ervoor dat u
alleen droog materiaal in de container doet.

Wat mag er wel en niet
in uw PMD-container? 

Elke week lezen duizenden inwoners op de 
Facebookpagina van de gemeente Tynaarlo 
actuele berichten die hun aangaan. Over 
afvalinzameling. Wegwerkzaamheden. 
Inwoners die een bijzondere prestatie leveren. 
Activiteiten. En zo voort. 

De meeste van die berichten komen ook op deze gemeentepagina in
de Oostermoer Noordenveld, maar onvermijdelijk later, omdat die
één keer per week verschijnt. Wie direct op de hoogte wil zijn van het
laatste nieuws kan de gemeente het beste volgen op Facebook. Daar
lees je de nieuwsberichten nog voordat je de krant in huis hebt.

Like of volg de pagina en de gemeenteberichten verschijnen op je 
tijdlijn. Steeds meer inwoners doen dit. 

Om een indruk te geven, een kleine greep uit de berichten van 
afgelopen maand:

• Wie was de sportheld van Tynaarlo in 2018?
• Politie geeft voorlichting op Noordelijke motorbeurs
• Feestelijke opening Sportjaar 2019 op TT-circuit
• Juf Petra dingt mee naar Nationale Onderwijsprijs!
• Alle informatie over de nieuwe afvalinzameling op een rij
• Start werkzaamheden rotonde Tynaarlo
• Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk beste hotel van NL
• Bedrijvenregeling Drenthe voor ondernemers met plannen
• Winnaar Tynaarlolo’s kindermenu 2.0 komt uit Eelderwolde

U vindt de Facebookpagina op:
www.facebook.com/GemeenteTynaarlo

Laatste nieuws! 

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde personen waar-
schijnlijk niet meer op het adres wonen waarop zij in de Basisregis-
tratie personen (BRP) staan ingeschreven:

Naam: R. v.d. Molen Geboortedatum: 13-05-1986

Naam: N. Hendriks Geboortedatum: 7-11-1991

Naam: F.W. Boverhof Geboortedatum: 5-03-1960 

Naam: M.D.E. Kooistra Geboortedatum: 01-10-1970

Naam: M. Jager Geboortedatum: 23-04-1970

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 buiten-
land’. Dit betekent dat zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven
staan als ingezetenen in Nederland. 

R. v.d. Molen en N. Hendriks worden verzocht voor respectievelijk 5
februari en 27 februari aangifte te doen van verhuizing of van 
vertrek naar het buitenland. F.W. Boverhof, M.D.E. Kooistra, M. Jager
kunnen dit tot 1 maart doen. Na deze data worden de persoons-
lijsten 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).

zorgvuldig te zijn. Stembureauleden krijgen een 
digitale instructie en moeten een korte toets halen.

Teller
Tellers zijn op 21 maart of op 27 mei van 08.00 tot
ongeveer 17.00 in touw. Net als voor de stembu-
reauleden geldt ook hier dat de gemeente 
Tynaarlo mensen zoekt die zorgvuldig zijn en hun
concentratie goed kunnen vasthouden.

Iets voor jou?
Kijk dan voor meer informatie en de voorwaarden
op www.tynaarlo.nl/verkiezingen

Op 20 maart en op 23 mei 2019 zijn er verkiezing-
en. Eerst voor de provinciale staten en de water-
schappen, daarna voor het Europees parlement.
Voor beide verkiezingen zoekt de gemeente 
Tynaarlo nog stembureauleden en tellers. Een dag
werken levert een stembureaulid t 165,- en een 
teller t  100,- op.

Stembureaulid
Stembureauleden controleren de legitimatie-
bewijzen en de stempassen van de kiezers, bewa-
ken de stembus en helpen ‘s avonds bij het tellen
van de stemmen. En dat van 07.00 tot ongeveer
22.00 uur. Het is dus belangrijk dat om scherp en

Tynaarlo zoekt stembureauleden en tellers 

Wat niet bij PMD mag
Plastic verpakkingen of voorwerpen

• Chipsverpakking (gecombineerd materiaal, hoort bij restafval)
• Doordrukstrips (gecombineerd materiaal, hoort bij restafval)
• Gebruiksvoorwerpen (naar kringloop of milieustraat, recycle-

plein of scheidingsstation)
• Huisraad (naar kringloop of milieustraat, recycleplein of

scheidingsstation)
• Kitkokers (leeg bij restafval; niet leeg bij klein chemisch afval)
• Koffiecupjes (restafval)
• Landbouwplastic en vijverfolie (grofvuil)
• Medisch afval zoals injectienaalden (klein chemisch afval) 

of stomazakken (restafval)
• Piepschuim schaaltjes of verpakking (restafval)
• Piepschuim vulmiddel (naar milieustraat, recycleplein of 

scheidingsstation)
• Shopper boodschappentassen (restafval of grofvuil)
• Speelgoed (naar kringloop of milieustraat, recycleplein of 

scheidingsstation)
• Tuinstoelen en andere gebruiksvoorwerpen (naar kringloop 

of milieustraat, recycleplein of scheidingsstation)

Metalen verpakkingen of voorwerpen
• Spuitbussen van slagroom, deodorant of haarlak (restafval)
• Verfblikken met inhoud (klein chemisch afval)

Wat ook niet bij pmd hoort zijn alle overige afvalsoorten zoals
gft, papier en karton, glas, textiel, restafval en grofvuil.


