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eigen huis geldt voor mensen die
zowel eigenaar als bewoner van
een pand zijn. Er is een totaal-
budget van 84 miljoen euro 
beschikbaar. De subsidie loopt tot
en met 31 december 2020. Het is
mogelijk om subsidie aan te 
vragen voor maatregelen die uit-
gevoerd en betaald zijn vanaf 15
augustus 2019. Aanvragen kun-
nen vanaf 2 september worden
ingediend op de website van de
Rijksdienst voor Ondernemend

Vanaf 2 september kunnen 
woningeigenaren die voor hun
woning minimaal twee energie-
besparende (isolerende) maat- 
regelen uitvoeren de Subsidie
energiebesparing eigen huis
(SEEH) aanvragen. Per huis kan
een eigenaar ongeveer twintig
procent van de kosten gesubsi-
dieerd krijgen, tot maximaal
10.000 euro. 

De Subsidie energiebesparing 

Subsidie energiebesparing
eigen huis nu beschikbaar

Nederland. Ook na 2020 is er 
subsidie beschikbaar voor isola-
tiemaatregelen.

Heeft u vragen over energiebe-
sparende maatregelen of over
de subsidie? Als inwoner van de
gemeente Tynaarlo kunt u hier-
voor terecht bij het Drents Ener-
gieloket. 
Dat kan zowel via de website
www.drentsenergieloket.nl als
telefonisch (085-7920158).

Agenda
29 augustus 20.00 uur
• Informatiebijeenkomst deelauto’s

Symphonie Eelde
Meer informatie: www.tynaarlo.nl

30 augustus 20.00 uur
• Informatiebijeenkomst deelauto’s

Café Onder de Linden Vries 
Meer informatie: www.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

Heb je een idee voor een 
bedrijf en wil je hier graag 
handen en voeten aan geven?
Of ben je net begonnen en kun
je wel wat richting gebruiken?
In De Drentse Zaak in Assen
start op 4 september de Ladder
naar Succes. Dit is een tiende-
lige workshopreeks waarin alle
facetten van het ondernemer-
schap worden behandeld. De
workshops zijn gratis voor 
inwoners van de gemeenten
Assen, Tynaarlo en Aa en
Hunze. 

De Drentse Zaak organiseert
de Ladder naar Succes samen
met Werkplein Drentsche Aa.
In deze workshopreeks ont-
vangen deelnemers praktische
informatie over het starten van
een eigen bedrijf. Denk aan het
schrijven van een onderne-
mingsplan, het regelen van de

verzekeringen en de uitstraling
van het bedrijf. 

De Ladder naar Succes bestaat
uit elf dagdelen, met in totaal
tien workshops. Het vindt
plaats in De Drentse Zaak, aan
de Beilerstraat 24 in Assen. De
workshops worden gegeven
door gevestigde ondernemers,
stuk voor stuk experts in hun
vakgebied. 

Gratis voor inwoners van
Assen, Aa en Hunze en 
Tynaarlo
Inwoners van de gemeenten
Assen, Aa en Hunze en 
Tynaarlo kunnen gratis deel-
nemen aan de workshops. 
Het is niet mogelijk om afzon-
derlijke workshops te volgen. 
Aanmelden kan via
www.dedrentsezaak.nl/de-lad-
der-naar-succes. 

Bedrijf starten? 
Volg de Ladder naar Succes! 

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 9 
september van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. 
In overleg kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. 

Een afspraak maken kan tot en met donderdag 5 september 12.00
uur via een medewerker van team Juridische Zaken van de 
gemeente (tel. 0592-266 662).

Afvalinzameling
De gemeente ontvangt klachten dat er inwoners zijn die de drie de
afvalcontainers gelijktijdig bij de weg zetten. Dit is niet de bedoeling.
Wanneer alle containers tegelijk bij de weg staan levert dit overlast
op bij buren en ook bij de inzamelaar.

De afvalcontainer moet vóór 07.30 uur buiten staan, dat mag ook de
avond van tevoren. Als de container geleegd is, haal hem dan voor
20.00 uur weer op. 

Een overzicht van de werkzaam-
heden staat op www.tynaarlo.nl.

Vragen over de werkzaamhe-
den? Neem dan contact op met
de gemeente via het centrale
nummer 0592 – 26 66 62 of stuur
een e-mail aan info@tynaarlo.nl.

De komende weken worden op
meerdere plaatsen in de ge-
meente asfalteringswerkzaam-
heden uitgevoerd door Schagen
Infra BV. Het kan voorkomen dat
wegen tijdelijk zijn gesloten voor
het verkeer. Indien nodig is een
omleidingsroute aangegeven.

Asfaltwerkzaamheden 

Op verschillende plekken in de gemeente wordt illegaal groenafval
gedumpt. Groenafval kan aangeboden worden in de groene contai-
ner of bij de milieustraat in Tynaarlo. Voor het aanbieden van groen-
afval (zowel in de groene container als bij de milieustraat) worden
geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer groenafval in het gemeentelijk plantsoen of in de natuur
wordt gedumpt draaien de gemeente of organisaties zoals natuur-
monumenten of Staatsbosbeheer voor de kosten van het opruimen
op. 

Groen afval

Parkeren centrum Vries 
De Brinkstraat en Oude Asserstraat in Vries zijn vorig jaar heringericht.
Ondanks de voetgangersborden die zijn geplaatst, wordt er regel-
matig geparkeerd in de voetgangersgebieden. Dit is hinderlijk  voor
iedereen, maar in het bijzonder voor voetgangers met een beperking. 

De afgelopen tijd hebben de BOA’s en de politie foutparkeerders 
gewaarschuwd. Vanaf deze week worden foutparkeerders bekeurd.
Voorkom een bekeuring en parkeer uw auto in de parkeervakken!

KIES is een door de Universiteit
van Utrecht onderzochte en 
effectief bewezen methodiek om
kinderen en jongeren die de
scheiding van hun ouders mee-
maken te begeleiden. Er hoeft
niets 'aan de hand' te zijn om
deel te nemen aan de spel en
praatgroep om er voordeel van te
hebben. 

Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. De spel en praat-
groep gaat van start zodra er 
minimaal zes aanmeldingen zijn.
Er is schriftelijke toestemming 
nodig van beide ouders of 
een voogd om een kind aan te 
melden.

Meer informatie en 
aanmelden
Neem voor meer informatie 
of het aanmelden van je kind
contact op met KIES-coach 
Willemijn Aalberts via
w.aalberts@tynaarlo.nl, of de 
intern begeleider van de school. 

In het najaar start de gemeente
Tynaarlo met een ‘KIES’ spel en
praatgroep voor kinderen met
gescheiden ouders. KIES staat
voor ‘Kind IN Een Scheiding’. Het
programma bestaat uit acht 
bijeenkomsten van een uur voor
kinderen van zeven tot twaalf
jaar (groep 4 t/m 8). Voor de 
ouders is er een informatie en
een evaluatie bijeenkomst. 

De bijeenkomsten vinden plaats
in De Ludinge in Zuidlaren en
worden begeleid door een jeugd-
hulpverlener en een schoolmaat-
schappelijk werker van de 
gemeente Tynaarlo. Zij hebben
hiervoor de training tot KIES-
coach gevolgd. Tijdens de bijeen-
komsten leren kinderen de schei-
ding te begrijpen en het een
plekje te geven. Ook helpt het ze
om te gaan met de praktische 
gevolgen van de scheiding. Naast
praten doen de kinderen ook 
activiteiten zoals spel, toneel, 
tekenen en schrijven.

Start spel en praatgroep voor 
kinderen met gescheiden ouders 

Vijftig jaar is een lange periode
om op terug te kijken. Maar het
is vooral een moment vooruit te
kijken naar de toekomst. En de
toekomst ziet er zonnig uit.
Generaties kinderen hebben hier
zwemplezier beleefd en ik ben
ervan overtuigd dat dit nog heel
lang zo zal blijven.”

met een feestelijke receptie bij
het zwembad. Hans de Graaf,
wethouder sport en accommo-
datiebeleid, was er aanwezig:
“Dit jubileum is een feest van de
gemeenschap. Ik vind het gewel-
dig om te zien dat de maat-
schappelijke rol van Lemferdinge
nog altijd onverminderd groot is.

Openluchtbad Lemferdinge
vierde vorige week haar 50-jarig
jubileum. Deze mijlpaal werd 
uitgebreid gevierd tijdens de 
lustrumweek met onder meer
een foto-tentoonstelling, een
zwem-4daagse en tal workshops
en demonstraties. De week werd
vrijdag 23 augustus afgesloten

Openluchtbad Lemferdinge
viert 50-jarig bestaan

Contact sociaal
raadsvrouw

Met vragen over de ondersteu-
ning die de gemeente voor u re-
gelt kunt u terecht bij de sociaal
raadsvrouw, Jet Grolleman. 

• telefoon: 06-11289290
(op werkdagen); 

• e-mail: sociaalraads-
vrouw.tynaarlo@gmail.com


