
Afval brengen? Milieupas mee!
Om gebruik te kunnen maken van de milieustraat(stort) in Ty-
naarlo heeft u een milieupas nodig. De pas moet u altijd bij u heb-
ben. Dus ook wanneer u gratis afval brengt, zoals tuinafval, oud pa-
pier, kapotte apparaten, etc. 

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 13 februari 2019

Donderdag 21 februari gaan de wekelijkse spreekuren van wet-
houder Oetra Gopal in Eelde en Paterswolde niet door. Dee eerst-
volgende spreekuren zijn weer op donderdag 28 februari.

Agenda
donderdag 14 februari: 20.00 uur
Informatieavond energiezuinig wonen Westlaren
Meer info, zie www.tynaarlo.nl (nieuwsberichten)

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

tegemoet gekomen kan wor-
den aan de wens van de raad
en de inwoners van Eelde die
zich zorgen maken over de ver-
keersveiligheid. 

Ook werd er deze raadsverga-
dering gesproken over de
looproutes in het zogenaamde
‘shared space’ gebied, oftewel
het centrum van Eelde. Ge-
meentebelangen diende een
motie in om een viertal zebra-
paden te realiseren. Een meer-
derheid van de raad vond dat
voorstel te kort door de bocht,
maar een voorstel van D66 om
een raadsbezoek aan Eelde te
organiseren om de verkeerssi-
tuatie te bekijken en te bespre-
ken met inwoners werd wel ge-
steund. Zodra hierover meer
bekend is, wordt dat via deze
pagina en raad.tynaarlo.nl ge-
communiceerd. 

Centrum Zuidlaren 
De raad graf groen licht voor
de start van het participatie-
proces voor de centrumont-
wikkeling van Zuidlaren. Dit
participatieproces is bedoeld
om zoveel mogelijk inwoners
te betrekken bij het maken van
de plannen. Tijdens de bespre-
king werden een aantal voor-
stellen vanuit de raad bespro-
ken maar is uiteindelijk alleen
een voorstel aangenomen om
de omschrijving van de uit-
gangspunten te wijzigen.

Vorige week vergaderde de
raad. Hieronder een greep uit
de besproken onderwerpen.
Voor de volledige agenda kunt
u terecht op raad.tynaarlo.nl,
hier is de vergadering ook te-
rug te kijken.

Motie Afval
Naar aanleiding van een brief
van groep 8 van OBS De Zeijer
Hoogte diende de gehele raad
een motie in over het scheiden
van afval op basisscholen. Met
de motie riep de raad het col-
lege op om basisscholen con-
tainers voor plastic grondstof-
fen en composteerbakken te
geven, wanneer zij daarom vra-
gen. Het college reageerde en-
thousiast op de motie en deze
werd aangenomen. De leerlin-
gen keken thuis mee naar de
vergadering en het verhaal
haalde het journaal van RTV
Drenthe en het Jeugdjournaal.
Hopelijk is dit een startsein voor
veel scholen om ook afval te
gaan scheiden. 

Verkeer Eelde
Bij de mededelingen deelde
het college mee dat zij de
vluchtheuvel bij de bushalte op
de kruising Hoofdweg en Kos-
terijweg wil verwijderen en
vroeg de raad daarvoor om
geld. In een eerdere raadsver-
gadering was er aandacht ge-
vraagd voor dit punt. De raad
gaf daarom groen licht, zodat

Terugblik raad 5 februari 2019
als houtchips voor kachels. Of gro-
ter materiaal, zogenaamd gesh-
red hout, voor verbrandingsovens.
Ook wordt er bio-energie gewon-
nen uit het snoeimateriaal. 

goed mogelijk hergebruikt. Zo
wordt het hout gebruikt in de
meubelindustrie en is het een uit-
stekende basis voor het maken
van nieuwe energiebronnen. Zo-

Onlangs is een aannemer gestart
met een grote snoeiklus in de ge-
meente. Bij deze klus worden
met name in Eelde, Yde en De
Groeve langs verschillende we-
gen ca. 3600 bomen gesnoeid en
ca. 70 slechte bomen gekapt. 

Onderhoud van bomen
Langs de Tynaarlose wegen en
paden staan ongeveer 35.000 bo-
men. Van net aangeplant tot mo-
numentaal. Deze 35.000 bomen
worden afhankelijk van de leef-
tijd, gezondheid en standplaats
geïnspecteerd. Aan de hand van
deze inspecties wordt er onder-
houd gepleegd. Dit onderhoud
varieert van snoeien tot het kap-
pen van een boom. Een boom
wordt gekapt als het te gevaarlijk
is om hem te laten staan. De fre-
quentie van snoeien is afhankelijk
van de gezondheid van de boom.
Gemiddeld genomen krijgen  bo-
men eens in de vijf jaar een snoei-
beurt. Het snoeien en kappen van
bomen gebeurt met name in de
winterperiode. 

Eigen boomverzorgers
De gemeente heeft twee boom-
verzorgers in dienst. Zij zijn met
name verantwoordelijk voor de
inspecties en het afhandelen van
meldingen over bomen. Daar-
naast snoeien ook zij een groot
aantal bomen per jaar in onze
groene gemeente.

Hergebruik hout
Het vrijgekomen hout wordt zo

Onderhoud bomen

ingang of het plaatsen van een
hellingbaan, zodat ook mensen
met een rolstoel ergens makkelijk
naar binnen kunnen.

Gebruik maken van
de stimuleringsregeling?
De subsidie kan voor een éénma-
lige voorziening of aanpassing
worden aangevraagd en be-
draagt 50% van de totale kosten
met een maximum van t 3.000,-
per aanvraag. Wie in 2019 van
de regeling gebruik wil maken
dient deze vóór 1 mei 2019 aan te
vragen. In totaal is er t 20.000,-
beschikbaar. Meer informatie
over de stimuleringsregeling en
het aanvraagformulier zijn te vin-
den op www.tynaarlo.nl.

Voor wie gebonden is aan een
rolstoel, slechtziend is of een an-
dere lichamelijke beperking heeft
valt het niet altijd mee zich zelf-
standig te begeven in onder an-
dere winkels, horeca-gelegenhe-
den, kantines en andere
gebouwen. De gemeente Ty-
naarlo wil daar wat aan doen en
heeft daarom een stimulerings-
regeling in het leven geroepen. 

Financiële bijdrage gemeente
Deze stimuleringsregeling is een
financiële bijdrage voor eigena-
ren van gebouwen met een pu-
blieksfunctie om de toeganke-
lijkheid van hun pand te
verbeteren. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het verbreden van de

Gebouweigenaren opgelet!
Stimuleringsregeling
toegankelijkheid gebouwen

maken via www.tynaarlo.nl of via
telefoonnummer 0592-266662.

Wilt u geen ID-bewijs
aanvragen en toch stemmen?
Dan kunt u iemand anders voor u
laten stemmen. Dat gaat via een
schriftelijke volmacht (zie
www.tynaarlo.nl). Uw aanvraag
moet uiterlijk op vrijdag 15
maart 12.00 uur bij ons binnen
zijn. Wilt u voor beide verkiezin-
gen een volmacht geven, dan
moet u twee keer een aanvraag
doen.
• Waterschap: u kunt alleen een

volmacht geven aan iemand
die een stempas voor hetzelfde
waterschap als die van u heeft
ontvangen.

• Provinciale Staten: u kunt al-
leen een volmacht geven aan
iemand die ook een stempas
heeft ontvangen voor de pro-
vinciale staten van Drenthe.

Heeft u wel een ID-bewijs
maar wilt u toch iemand
anders voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de ach-
terkant van uw stempas(sen) vol-
ledig in (een onderhandse vol-
macht). Geef de ingevulde
stempas(sen) en (een kopie van)
uw ID-bewijs mee aan de persoon
die voor u gaat stemmen (deze
persoon moet ook een stempas
van de gemeente Tynaarlo heb-
ben ontvangen). 
• Waterschap: u kunt alleen een

onderhandse volmacht geven
aan een iemand die een stem-
pas voor hetzelfde waterschap
als die van u heeft ontvangen.

Wat te doen als u uw stem-
pas(sen) kwijtraakt of als ze
beschadigd zijn?
Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen via onze
website of persoonlijk op het ge-
meentehuis. Uw aanvraag moet
uiterlijk op vrijdag 15 maart,
12.00 uur bij ons binnen zijn.
Wilt u beide stempassen aanvra-
gen, dan moet u twee keer een
aanvraag doen.
Tot en met dinsdag 19 maart
12.00 uur kunt u in het ge-
meentehuis persoonlijk een ver-
vangende stempas(sen) aanvra-
gen. Neemt u hiervoor een geldig
legitimatiebewijs mee. 

Wilt u in een andere gemeente
uw stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig
(zie www.tynaarlo.nl). Uw aan-
vraag moet uiterlijk op vrij-
dag 15 maart 12.00 uur bij ons
binnen zijn. Tot en met dins-
dag 19 maart 12.00 uur kunt u
in het gemeentehuis persoonlijk
een kiezerspas aanvragen. Neemt
u hiervoor een geldig legitima-
tiebewijs mee.
Waterschap: informeert u bij de
gemeente waar u wilt gaan stem-
men of u in alle stembureaus in
deze gemeente voor uw water-
schap kunt stemmen.
Provinciale Staten: u kunt alleen
stemmen in een gemeente bin-
nen de provincie Drenthe.

Heeft u vragen over de
verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen
vindt u meer informatie over
deze verkiezingen. Vindt u hier
geen antwoord op uw vraag, dan
kunt u contact opnemen met
onze afdeling Publiekszaken via
telefoonnummer 0592 266 662.

Op woensdag 20 maart 2019
worden er verkiezingen van de
Provinciale Staten en van de wa-
terschappen Hunze en Aa’s en
Noorderzijlvest gehouden.

U vindt hieronder informatie over
deze verkiezingen. 

Wat hebt u nodig om uw
stem uit te brengen?

Waar stemt u over?
• Bij de Provinciale Statenverkie-

zingen kiest u de leden van de
Provinciale Staten van Drenthe.

• Bij de waterschapsverkiezing
kiest u de leden van het alge-
meen bestuur van het Water-
schap Hunze en Aa’s, of de le-
den van het algemeen bestuur
van het Waterschap Noorder-
zijlvest. 

U ontvangt één of twee 
stempassen
In de laatste week van februari
krijgt u uw stempas(sen) thuisge-
stuurd. Als u niet over de Neder-
landse nationaliteit beschikt, kunt
u niet stemmen voor de Provin-
ciale Staten. U ontvangt dan al-
leen een stempas voor de water-
schapsverkiezingen.  

Waterschappen
Binnen de gemeente Tynaarlo
liggen twee waterschappen. De
grens tussen beide waterschap-
pen loopt van noord naar zuid,
ongeveer langs de A28. Het rech-
ter deel van de gemeente betreft
het waterschap Hunze en Aa’s.
Het linker deel is het gebied van
het waterschap Noorderzijlvest.
U woont in één van beide water-
schappen, en zult van dat water-
schap een stempas ontvangen. U
kunt niet stemmen voor het an-
dere waterschap.

Waar kunt u stemmen?
• Voor de Provinciale Staten kunt

u in elk stembureau binnen de
gemeente Tynaarlo stemmen.

• Dit geldt niet voor de water-
schappen. U kunt stemmen in
het stembureau dat ligt in het
gebied van het waterschap
waarvoor u een stempas heeft
ontvangen. Op
www.tynaarlo.nl/stembureaus
vindt u een overzicht waar u
voor welk waterschap kunt
stemmen.

Wat neemt u mee naar het
stembureau? 
Om te kunnen stemmen heeft u
uw stempas(sen) en een identi-
teitsbewijs (ID-bewijs) nodig. Dat
is een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs. Uw ID-bewijs mag
maximaal vijf jaar verlopen zijn.
Dat betekent dat achter de tekst
‘geldig tot’ de datum 21 maart
2014 staat of een latere datum.
Ook als u uw ID-bewijs niet tijdig
heeft verlengd, kunt u dus nog
uw stem uitbrengen.

Is uw identiteitsbewijs meer
dan vijf jaar verlopen?
Of heeft u geen
identiteitsbewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw iden-
titeitsbewijs aan. Dat duurt on-
geveer een week. U kunt het aan-
vragen
bij de afdeling Publiekszaken als
u in onze gemeente ingeschre-
ven staat.
Hiervoor moet u een afspraak

Stemmen
Verkiezingen Provinciale
Staten en waterschappen

Deze persoon wordt verzocht
voor 5 maart 2019 aangifte te
doen van verhuizing of van ver-
trek naar het buitenland. Na deze
datum wordt de persoonslijst op-
geschort. Daarna kan hij nog ge-
durende zes weken een gemoti-
veerd 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 J.A. Leeg-
water (18-09-2001) waarschijnlijk
niet meer op het adres woont
waarop hij in de Basisregistratie
personen (BRP) staat ingeschre-
ven:
Omdat hij geen adreswijziging
heeft doorgegeven is de ge-
meente van plan de in de BRP
opgenomen persoonslijst op te
schorten, met de aanduiding ‘ver-
blijfplaats onbekend of vertrek
naar het buitenland’. Dit bete-
kent dat hij vanaf  5 maart 2019
niet meer ingeschreven staat als
ingezetene in Nederland. 

Oproep personen

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


