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De gemeente Tynaarlo was dit jaar gastgemeente bij de 5 mei viering in het Bevrijdingsbos in Gronin-
gen. In de Stefanuskerk in Noorddijk (de kerk naast het Bevrijdingsbos) was een optreden van het Eel-
der Bloemenkoor en hield burgemeester Thijsen een 5 mei-lezing.

Na de bijeenkomst in de kerk werd het programma voortgezet op het plein van de Vrede. Op het regi-
mentenplateau werden bloemstukken gelegd door de commissaris van de Koning voor de provincie Gro-
ningen, de burgemeesters van de gemeenten Tynaarlo en Groningen en de voorzitter van het Bevrij-
dingsbos Groningen. Aan het eind van de bijeenkomst plantte burgemeester Thijsen een maple leaf
(canadese esdoorn) als herinneringsboom.

Elk jaar nodigt de Stichting Het Bevrijdingsbos Groningen een gemeente uit als gast. Deze gemeente ver-
zorgt het programma in de kerk.

Tynaarlo 5 mei te gast in
Groningen 

Zomerdrukte: paspoort of 
identiteitskaart aanvragen? 
In de aanloop naar de zomervakantie is 
het altijd extra druk aan de balie. 
Maak daarom ruim van tevoren een 
afspraak om een reisdocument aan 
te vragen. Dit kan via www.tynaarlo.nl 
of telefonisch (0592-266 662).

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

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Euro-
pees Parlement. Dan kunnen we stemmen op een Nederlandse
kandidaat voor het Europees Parlement. In totaal worden er 751
mensen gekozen tot lid van het Europees Parlement. 26 daarvan
komen uit Nederland. De komende vijf jaar beslissen deze 
mensen over regels van de EU. Hieronder leest u alles over het 
uitbrengen van uw stem.

Stempas 
De stempassen zijn op vrijdag 26 april bezorgd, in een witte 
envelop met gemeentelogo. 
Inwoners met de Nederlandse nationaliteit hebben een stempas
ontvangen. Daarnaast ontvangen EU-onderdanen die zich vooraf
bij de gemeente hebben geregistreerd ook een stempas.

Wat te doen als u uw stempas niet heeft ontvangen, bent
kwijtraakt of als ze beschadigd zijn?
Dan kunt u digitaal een vervangende stempas aanvragen via
onze website of persoonlijk op het gemeentehuis. Uw aanvraag
moet uiterlijk op maandag 20 mei bij ons binnen zijn. 
Tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur kunt u in het 
gemeentehuis persoonlijk een vervangende stempas aanvragen.
Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee. 

Waar kunt u stemmen?
U kunt in elk stembureau binnen de gemeente Tynaarlo stemmen.

Wat neemt u mee naar het stembureau? 
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een identiteits-
bewijs (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 24 mei 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 ID-bewijs meer dan vijf jaar verlopen? Of heeft u
geen ID-bewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw ID-bewijs aan (alleen op afspraak). Dat
duurt ongeveer een week.

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 https://www.tynaarlo.nl/verkiezingen/iemand-anders-voor-u-
laten-stemmen). Uw aanvraag moet uiterlijk op maandag 
20 mei bij ons binnen zijn. U kunt ook een schriftelijke volmacht 
geven aan iemand die in een andere gemeente ingeschreven
staat.

Heeft u wel een ID-bewijs maar wilt u toch iemand anders
voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de achterkant van uw stempas volledig
in. Dit heet een onderhandse volmacht. Geef de ingevulde stem-
pas en (een kopie van) uw ID-bewijs mee aan de persoon die voor
u gaat stemmen.
U kunt ook een onderhandse volmacht verlenen aan iemand die
in een andere gemeente staat ingeschreven. In dat geval moet
deze persoon zijn stem voor het Europees Parlement in de 
gemeente Tynaarlo uitbrengen. Daarvoor heeft hij, naast de 
onderhandse volmacht die u hem geeft, een  kiezerspas nodig die
hij in zijn eigen gemeente moet aanvragen. Wanneer de 
gemachtigde in een andere gemeente zijn stem uitbrengt, dan
kunt u een onderhandse volmacht aan deze persoon alleen via
een kiezerspas verlenen (dit kan niet via uw stempas). Hoe u een
kiezerspas kunt aanvragen, leest u hieronder.

Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig 
(zie https://www.tynaarlo.nl/verkiezingen/stemmen-een-andere-
gemeente). Uw aanvraag moet uiterlijk op maandag 20 mei
bij ons binnen zijn. Tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur
kunt u in het gemeentehuis persoonlijk een kiezerspas aanvragen.
Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee. U kunt met
een kiezerspas in elke gemeente in Nederland stemmen.

Toegankelijkheid
Een aantal stembureaus is niet volledig toegankelijk voor mensen
met een lichamelijke handicap. Op www.tynaarlo.nl/stembureaus
kunt u zien welke stembureaus niet aan de eisen voldoen.

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 het team Verkiezingen via 
telefoonnummer 0592 266 662. Zij zijn bereikbaar op: maandag
tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot
12.00 uur.

23 mei verkiezingen
Europees Parlement
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Op donderdag 9 mei organiseren de provincies Drenthe en 
Groningen een inloopbijeenkomst over de fietssnelweg tussen Assen
en Groningen. Tijdens deze bijeenkomst informeren zij geïnteres-
seerden over de mogelijke routes van de snelle fietsverbinding. 
Hierbij gaat het om de volgende trajecten:

1. Tracé tussen sluis De Punt en brug Witte Molen (variantenstudie);
2. - Vriezerweg – Taarlosebrug, samen met de gemeente Assen

- Meerweg (Vriezerbrug) – sluis De Punt.

Op deze twee laatste tracés wordt gedacht aan het herinrichten van
de locaties als fietsstraat, door het aanbrengen van rood asfalt. 
Hierdoor wordt de positie van fietsers verduidelijkt. 

Locatie
U bent van harte welkom op donderdag 9 mei 2019 tussen 17.00 en
21.00 uur in het Hotel Wapen van Vries, Oude Rijksweg 1 in Vries. 

Graag gaan de medewerkers van de provincies Drenthe en 
Groningen en gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen met u als 
inwoner in gesprek. Zij horen graag wat uw mening is over de 
voorgestelde plannen en varianten. Is aan alles gedacht? Zijn er nog 
belangrijke dingen vergeten?   

Meer informatie
Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/fietssnelweg.

Inloopbijeenkomst fietssnelweg

Informatiebijeenkomst 
isolatie Eelde/Paterswolde
Bewoners in Eelde/Paterswolde
die interesse hebben om binnen-
kort hun huis te isoleren, zijn op
woensdag 22 mei om 19.30 uur
van harte welkom in Symphonie
(voorheen Else van der Laanhuis),
Hooiweg 18 in Eelde. Tijdens de
bijeenkomst presenteren de be-
woners van het Buurtteam het
aanbod van twee geselecteerde
leveranciers.

Aanmelden
Bewoners die willen komen en
interesse hebben in isolatie 
kunnen zich aanmelden via de
buurkracht-app. Op de bijeen-
komst kunnen bewoners meteen
vrijblijvend een offerte aanvra-
gen. Ook is er ruimte voor het
stellen van vragen. De buurt-
teams zijn ook bereikbaar via
buurtteamzuidlaren@gmail.com
en bk.vogelbloem@gmail.com.

Buurkracht is samen 
energie besparen
Buurkracht is een maatschappe-
lijk initiatief dat buren in heel 
Nederland helpt om hun buur-
kracht te ontdekken en te ver-
groten. De buurtbegeleiders van
Buurkracht helpen onder meer
bij het enthousiasmeren van
buurtgenoten en het aanvragen
van offertes bij leveranciers. 

Bewoners van Zuidlaren en
Eelde/Paterswolde die interesse
hebben om binnenkort hun huis
te isoleren, zijn in mei welkom
bij twee buurtbijeenkomsten
over woningisolatie. Een aantal
buren is aan de slag gegaan met
een burenaanbod voor isolatie
en vertellen hier graag meer over.
Door dit samen te doen is het
voordeliger en makkelijker. 

Samen de huizen isoleren
Verduurzaming is een onderwerp
dat steeds meer leeft in ge-
meente Tynaarlo. Verschillende
groepen enthousiaste bewoners
hebben daarom de krachten 
gebundeld in verschillende Buur-
krachtteams. Buurkrachtteam
Zuidlaren en Buurkrachtteam
Bloemenbuurt uit Eelde/Paters-
wolde willen voor dorpsgenoten
aan de slag met een mooi aan-
bod voor isolatie.

Informatiebijeenkomst 
isolatie Westlaren
Buurtteam Zuidlaren organiseert
op dinsdag 14 mei om 19.30 uur
een bijeenkomst over het isoleren
van de woning in Buurthuis 'De
Bark', Veenplasweg 3-A Zuid-
laren. Tijdens de bijeenkomst 
presenteert een door het buurt-
team geselecteerde leverancier
een isolatieaanbod voor de wijk
Westlaren. Er wordt voorlichting
gegeven over isolatiematerialen,
HR++glas en financieringsmoge-
lijkheden. 

Bijeenkomsten woningisolatie
Zuidlaren en Eelde/Paterswolde

van het voorstelformulier en de
bij te voegen documenten. Het
bestuurssecretariaat kunt u be-
reiken via 0592 – 26 66 62.

Op www.lintjes.nl vindt u meer
informatie en kunt een voorstel-
formulier downloaden.

• Wilt u de onderscheiding tij-
dens een bijzondere gelegen-
heid laten uitreiken? Vraag het
lintje 6 maanden van tevoren
aan. 

• Wilt u de onderscheiding tij-
dens de “lintjesregen” voor Ko-
ningsdag laten uitreiken?
Vraag dan de onderscheiding
aan voor 1 juli van het jaar er-
voor (uitreiking 24 april 2020
vraagt u aan voor 1 juli van dit
jaar)

Het is verstandig eerst telefonisch
contact op te nemen met het be-
stuurssecretariaat. Zij kunnen u
in grote lijnen vertellen of de ver-
diensten inderdaad bijzonder ge-
noeg zijn. Ook kunnen zij u in-
formatie geven over het invullen

Kent u iemand die zich langdurig
inzet voor vele doelen of iets bij-
zonders heeft gedaan voor de sa-
menleving? Bijvoorbeeld vrijwilli-
gerswerk of een bijzondere
(sportieve) prestatie? Dan kunt u
die persoon voordragen voor een
Koninklijke onderscheiding (een
‘lintje’). Dat doet u bij de ge-
meente waar hij of zij woont.

Om een lintje voor iemand aan te
vragen, vult u het voorstelformu-
lier voor een koninklijke onder-
scheiding in. Verzamel ook zo-
veel mogelijk gegevens over de
verdiensten van uw kandidaat,
en lever alles in bij de gemeente.
Dit is belangrijk, want het helpt te
bepalen of iemand een onder-
scheiding krijgt.

Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

De dagen worden langer en het gras begint weer te
groeien. Mooi, maar er moet ook weer gemaaid
worden. In de eigen tuin, maar ook in openbare
ruimte.

Het gemeentegazon is in totaal 105 hectare (140
voetbalvelden) groot, verdeeld over 6200 losse stuk-
jes gazon. Afhankelijk van het weer en de tempera-
tuur maait Holstein B.V. wekelijks, twee wekelijks of
minder vaak. Soms worden bij het maaien plekken
overgeslagen. Deze plekken worden overgeslagen
omdat er bloembollen in het gras staan of omdat de
gemeente een kruidenvegetatie nastreeft.

Vanaf 07.00 uur ‘s morgens mag aannemer Holstein
beginnen met maaien.

Vragen of opmerkingen over het maaien? Doe dan
een ‘melding openbare ruimte’ via de website van de
gemeente Tynaarlo, www.tynaarlo.nl.

Maaien gemeentegazon


