
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 10 juli 2019

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

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op 
vakantie zijn of dagjes uit. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers
toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. 

Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk onderstaande 
preventietips op te volgen:
· Op vakantie? Licht de buren in.

Vertel uw buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw
woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit kan
al door de post weg te halen, de planten water te geven, de
auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te
doen. 

· Bel 112 bij verdachte situaties.
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoor-
beeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct
de politie via telefoonnummer 112 moeten bellen. Snel alarm
slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

· Voor de thuisblijvers; let op insluipers.
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een 
insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnen-
komen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor
gaan. Doe daarom uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u
maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even
naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen
kostbare spullen in het zicht.

Naast deze tips blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een goed-
gekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren
en het ® teken

Meer informatie
Voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen en meer
preventietips om veilig te wonen kijk op www.politiekeurmerk.nl

Leerlingen van 2B van het Terra in Eelde kwamen woensdag 19 juni op het gemeentehuis langs. Met 
wethouder Oetra Gopal gingen ze in gesprek over hun ideeën voor de gemeente en hoe besluitvorming
bij de gemeente vervolgens in z’n werk gaat. Wethouder Gopal: “Het is inspirerend om te horen dat 
jongeren zo vol met goede plannen zitten voor hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid. Voor ons als gemeente ligt daar een taak om dat te stimuleren en hun ideeën mee te
nemen in onze besluitvorming.”

Inloopspreekuur wethouder
Oetra Gopal
Wethouder Gopal houdt op donderdag 18 juli van 15.00 uur tot 17.00
uur als gebiedswethouder inloopspreekuur in Eelde-Paterswolde. 
U bent van harte welkom in De Symfonie aan de Hooiweg 18, 
9761 GR te Eelde. U hoeft geen afspraak te maken.

Eens per maand
Wethouder Gopal houdt eens per maand spreekuur. Het spreekuur
vindt in 2019 nog op de volgende donderdagen plaats: 19 septem-
ber, 17 oktober, 21 november en 12 december. In augustus is er 
vanwege de zomervakantie geen spreekuur.

Inbrekers gaan niet 
met vakantie 

Ouders mogen ook meedoen met
deze activiteit. Zij moeten wel zelf
zorgen voor een mountainbike
en helm. Kinderen kunnen dit van
ons lenen. Vooraf aanmelden via
www.tynaarlo.nl/sportpret
Waar: Sporthal de Zwet in 

Zuidlaren
Kosten: t 2,50

Mountainbiken
Woensdag 17 juli organiseren de
buurtsportcoaches een moun-
tainbike clinic voor kinderen
vanaf 8 jaar. Tijdens deze clinic
leer je de basisvaardigheden van
het mountainbiken en gaan we
samen een mountainbikepar-
cours fietsen rondom Zuidlaren.

In de eerste week van de zomer-
vakantie organiseren de buurt-
sportcoaches een sportinstuif in
Zuidlaren en kunnen kinderen
(samen met hun ouders) de bos-
sen rondom Zuidlaren verkennen
tijdens de mountainbike clinic. 

Sportinstuif
Op dinsdag 16 juli organiseren de
buurtsportcoaches een sportin-
stuif met verschillende sportacti-
viteiten voor kinderen vanaf 6
jaar. Bij mooi weer gaan we bui-
ten sporten. Mocht het regenen,
dan gaan we binnen in de sport-
hal bewegen. Vooraf aanmelden
is niet nodig.
Waar: Sporthal de Zwet in 

Zuidlaren
Kosten: t 2,- 

Activiteiten Sport Tynaarlo


