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melde verpakkingen weer
nieuwe verpakkingen worden.
Om dat voor elkaar te krijgen,
moeten we nog beter ons afval
scheiden.

Er belanden altijd nog materialen
in het restafval die eigenlijk in de
pmd-container horen. Andersom
belandt soms restafval in de pmd-
container. Dit moet beslist niet,
want dit verstoort het proces van
recycling.

Op de pmd-container is een 
sticker geplakt waar op staat wat
er wel en niet in mag. Wilt u een
zak in de container gebruiken?

Plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankpakken
(pmd) zamelt de gemeente sinds
1 januari apart in. Al deze ver-
pakkingen mogen in de contai-
ner met het oranje deksel. Maar,
waarom eigenlijk? Wat wordt er
na inzameling met pmd-afval 
gedaan?

De verpakkingen uit de pmd-con-
tainers in Tynaarlo gaan naar
Duitsland. Daar worden de ver-
schillende materialen gesorteerd.
De helft daarvan dient als grond-
stof voor nieuwe verpakkingen.
De andere helft kan niet meer
worden gebruikt voor nieuwe
verpakkingen, maar wel voor an-
dere zaken zoals straatmeubilair
of speelgoed. Wie weet is de ver-
pakking van uw frisdrank dus van
gerecycled materiaal gemaakt.

Helpt u mee?
Het uiteindelijke doel van pmd-
inzameling is dat álle ingeza-

Pmd, wat gebeurt er mee? 
Gebruik dan een doorzichtige
zak. Niet-doorzichtige zakken
worden door de afvalverwerker
afgekeurd en verwerkt als 
restafval. Dat is zonde van het
scheiden.

Meer informatie
Meer weten? 
Op www.doemeemetpmd.nl  of
www.mijnafvalwijzer.nl vindt u
meer informatie. Bijvoorbeeld
wat er nou wel en niet precies in
een pmd-container mag. Op
www.tynaarlo.nl vindt u alle 
informatie over het nieuwe 
afvalbeleid van de gemeente.

Mededeling Werkplein Drentsche Aa
Het bestuur van Werkplein Drentsche Aa heeft per 1 januari 2019
de mandatenlijst gewijzigd. De volledige lijst en het besluit staan op
de website van Werkplein Drentsche Aa > over ons > ons bestuur.

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

Let op! De vuilniswagens waarmee vanaf 2019 het afval wordt
opgehaald, hebben grijparmen waarmee ze de containers op-
tillen en legen. Het is daarom belangrijk dat u uw containers op
de goede manier aan de weg zet: met de wielen van de straat
af en met de opening van de deksel naar de straat toe.

Sinds donderdag 17 januari houdt gebiedswethouder Oetra Gopal
spreekuren in Eelde en in Paterswolde. Inwoners die de eerste twee
donderdagen bezochten, spreken van een goed initiatief en waar-
deren het dat een bestuurder op locatie langskomt.

Wat wordt er zoal aan de wethouder voorgelegd? Van vragen over
de verlichting in Eelde, tot een verzoek om meer zitplekken langs
looproutes. En van opmerkingen over onduidelijke verkeerssituaties
tot een vraag over het culturele aanbod in het dorp: van alles kwam
voorbij.

En wethouder Gopal? Die is daar alleen maar blij mee. “Ik vind het
fijn om te horen wat er speelt in de dorpen, ook buiten mijn eigen
portefeuille om. Ik neem alle vragen en opmerkingen mee terug naar
het gemeentehuis en zet ze uit bij de mensen die er verantwoorde-
lijk voor zijn. Op die manier hoop ik de inwoners van Eelde-Paters-
wolde heel direct te kunnen helpen.”

Tijd en locatie
Heeft u ook een vraag aan of opmerking voor wethouder Gopal? 
U bent elke donderdag welkom op deze twee locaties:

Locatie Elke donderdag van:
Ons Dorpshuis 13.15 – 14.00 uur
B. Boermalaan 4
9765 AP Paterswolde

In de hal of het restaurant van de Symfonie 14.30 – 15.30 uur
Hooiweg 18
9761 GR Eelde

LET OP: op donderdag 7 februari en op donderdag 21 februari
gaat het spreekuur niet door.

Eerste spreekuren gebiedswethouder
Oetra Gopal goed bezocht

Op de kruising Zuidlaarderweg (N386) met de Dorpsstraat en de
Berkenlaan in Tynaarlo legt de provincie Drenthe een rotonde aan.
Op donderdag 7 februari houdt de provincie een inloopavond
over de aanleg van deze rotonde. 

U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur binnenlopen in MFA De Spil 
(bij de voetbalvelden van SVT) in Tynaarlo om de tekeningen te 
bekijken van de rotonde en uw vragen te stellen over de werkzaam-
heden. Daarnaast krijgt u informatie over afsluitingen van wegen en
omleidingsroutes. 

U bent 7 februari van harte welkom! Meer informatie over het 
project en de werkzaamheden kunt u vinden op:
www.provincie.drenthe.nl/rotondetynaarlo

Inloopavond over werkzaamheden
rotonde Tynaarlo door provincie
Drenthe

Uit onderzoek blijkt dat J.H. Visser (02-06-1978) waarschijnlijk niet
meer op het adres woont waarop zij in de Basisregistratie personen
(BRP) staat ingeschreven:

Omdat zij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van
plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de
aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’.
Dit betekent dat zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat
als ingezetene in Nederland. 

Deze persoon wordt verzocht voor 7 maart aangifte te doen van 
verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum wordt
de persoonslijst opgeschort. Daarna kan 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).

Oproep personen

van natuur. Daarnaast is het de
bedoeling om water in het voor-
jaar vast te houden voor drogere
perioden en mogelijkheden te
creëren voor natuurvriendelijke
recreatie. Het Hunzewater wordt
op natuurlijke wijze gefilterd,
waardoor schoner water naar het
Zuidlaardermeer toestroomt.

Het openzetten van de klepstuw
is een van de laatste maatregelen
die verricht worden in dit project.
Binnenkort zal het project 
officieel worden afgerond.

afgelopen jaren samengewerkt
met Waterschap Hunze en Aa’s,
provincie Drenthe, Stichting Het
Drentse Landschap en Water-
bedrijf Groningen om het gebied
Tusschenwater in te richten als
natuurontwikkelings- en water-
bergingsgebied.

Bergingsgebied
Tusschenwater is niet alleen 
geschikt voor de berging van 1,3
miljoen m³ water, maar er wordt
ook drinkwater gewonnen én er
is ruimte voor de ontwikkeling

Het natuurgebied Tusschenwa-
ter bij De Groeve wordt sinds 
vorige week onder water gezet.
Woensdag 23 januari werd de
klepstuw die het natuurgebied
met de Hunze verbindt, open 
gezet. Hierdoor kan het Hunze
water langzaam het gebied 
instromen. Het duurt een paar
weken voordat het gebied van
225 hectare het gewenste water-
niveau bereikt zal hebben.

Samenwerking
De gemeente Tynaarlo heeft de

Natuurgebied Tusschenwater onder water 

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 11 
februari van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In over-
leg kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een 
afspraak maken kan tot en met donderdag 7 februari 12.00 uur via
een medewerker van team Juridische Zaken van de gemeente 
(tel. 0592-266 662).

(RKT), die van tijd tot tijd on-
derzoeken voor de raad uit-
voert. De afgelopen maanden
heeft de RKT onderzoek gedaan
naar het economisch beleid en
ondernemersklimaat van de ge-
meente. De uitkomsten van het
onderzoek worden 5 februari in
de raad besproken.

Zelf geagendeerd
De meeste onderwerpen staan
op verzoek van het college op
de agenda van de raad. Maar de
raad agendeert ook zelf. Zo zijn
voor deze vergadering twee
brieven geagendeerd. Eén over
de eindevaluatie Tynaarlo Cul-
turele gemeente en één over
looproutes in het centrum van
Eelde.

Wilt u de raadsvergadering vol-
gen of terugkijken? Kijk dan op
raad.tynaarlo.nl. Hier vindt u
ook meer informatie over de
raad, raadsleden en raadsverga-
deringen. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de griffie:
griffie@tynaarlo.nl of (0592) 266
606. 

De gemeenteraad vergadert
dinsdagavond 5 februari om
20.00 uur op het gemeentehuis
in Vries. Op de agenda staan
uiteenlopende onderwerpen.
Van interne zaken zoals het
vaststellen van het eigen verga-
derrooster tot meer inhoude-
lijke onderwerpen zoals cen-
trumontwikkeling Zuidlaren.

Centrumontwikkeling 
Zuidlaren
In de raadsvergadering van 22
januari heeft de raad uitgebreid
met het college gesproken over
het participatieplan om samen
met inwoners te komen tot een
goede invulling van het centrum
van Zuidlaren, onder andere het
Prins Bernhardhoeveterrein. Nu,
twee weken later, wordt van de
raad instemming gevraagd, zo-
dat het college aan de slag kan
met het plan.  

Onderzoek Economisch 
beleid
Net als iedere gemeenteraad,
heeft de raad van Tynaarlo een
eigen rekenkamercommissie

Raadsvergadering 5 februari


