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veren. Over weer meedoen, over
je welkom voelen, over trots zijn,
over inspireren, over verbinden,
over zichtbaar zijn. Waardevolle
momenten, die we ook wel cul-
turele pareltjes noemen.”

Verbinden 
De cultuurcoaches zijn op zoek
naar deze verhalen en beelden
die verbinden. Die gaan over de
impact van een bijzonder mo-
ment, een fascinatie, een cultu-
reel project. Leg vandaag vast
wat voor u schitterend is, laat je
zien en horen! Bijvoorbeeld door
het vertellen van een verhaal, ma-
ken van foto’s, uitvoeren van een
dans, creëren van een beeld of
het schrijven van een gedicht.

In de hal van het gemeentehuis in
Vries staat sinds begin dit jaar de
Tafel van de Burgemeester. Heeft
u ‘m al gespot?

Voor wie is de tafel van de
burgemeester bedoeld?
Deze tafel heeft de burgemeester
beschikbaar gesteld voor het ver-
tellen van verhalen en is bedoeld
voor iedereen. 

Verhalen
Wat voor verhalen worden dan
precies bedoeld? De cultuur-
coaches, Frits Colenbrander en
Gea Jonker, leggen het graag uit:
“Het gaat om persoonlijke over
het succes van culturele avontu-
ren die een mooie ervaring ople-

Nieuw in het gemeentehuis:
De Tafel van de Burgemeester 

Bent of kent u iemand die een
persoonlijk verhaal heeft en dit
door middel van een kunstzin-
nige uiting vertelt of uitbeeldt?
Geef het per mail aan de cul-
tuurcoaches door:
g.jonker@tynaarlo.nl en wie
weet verschijnt uw verhaal dit
jaar ook op de Tafel van de Bur-
gemeester.

Ook op sociale media
Bent u benieuwd naar het actu-
ele verhaal op de Tafel van de
Burgemeester maar komt u bin-
nenkort niet in het gemeente-
huis? Niet getreurd: via de face-
bookpagina van de gemeente
Tynaarlo kunt u de verhalen ook
vinden. 
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Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
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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

In het eerste half jaar Van 2020
wordt geëxperimenteerd met
een andere opzet van de ver-
gaderstructuur. Een keer per
maand is er een raadsvergade-
ring en daarnaast worden er
raadstafels georganiseerd. 
Een raadstafel is een gesprek
tussen raadsleden, collegeleden
(wethouders), beleidsambte-
naren, inwoners en/of deskun-
digen over één bepaald onder-
werp en is bedoeld als
voorbereiding op besluitvor-
ming in de raad. Aan de tafel is
ruimte voor beeldvorming en
meningsvorming. 

Op 14 januari was de eerste
raadstafel waarin het ging over
het programma Duurzaam-
heid. De beleidsambtenaar
Duurzaamheid gaf een korte
uitleg over de opzet van het
programma waarna de deel-
nemers aan de raadstafel met
elkaar, collegeleden en de be-
leidsambtenaren in gesprek
gingen. Wat werd gemist, kan
beter of anders? Het concept-
programma Duurzaamheid en
de audio-opname van de raad-
stafel zijn te vinden via de
raadswebsite, raad.tynaarlo.nl. 

Uit de raad
Terugblik raadstafel 14 januari

In de eerste raadsvergadering
van het jaar neemt wethouder
Henk Lammers afscheid en 
beslist de raad over de voor-
dracht van Hanneke Wiersema
als opvolger. De raad neemt
ook een besluit over het parti-
cipatiekader beleidskader 
hernieuwbare energie waar zij
op 17 december uitgebreid
over hebben gesproken. En er
wordt een besluit genomen
over de verordening kwijt-
schelding gemeentelijke hef-
fingen en belastingen. Op de

bespreekagenda staat de Visie
Bibliotheek 2020-2024 en een
subsidieaanvraag voor glasve-
zelaanleg door de coöperatie
Glasvezel Noord. 

Kijk live mee
Via de raadswebsite
raad.tynaarlo.nl kunt u live
meekijken met de raadsverga-
dering. Of deze later terug-
kijken. Wilt u zelf iets zeggen in
de vergadering? Neem dan
contact op met de griffie via
griffie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik raadsvergadering 28 januari,
20.00 uur

Nu op de Tafel van de burgemeester: het verhaal van Hieke Assies-Wagenaar, inwoonster van
Zuidlaren. Over de rol die muziek in haar leven altijd heeft gespeeld. Van orgel spelen en zingen in een
koor in het verleden, tot de RGM (Ronnie Gardiner Methode) lessen die ze nu volgt. De wekelijkse les
heeft haar veel gebracht na een moeilijke periode in haar leven. Over de eerste les die ze volgde ver-
telt Hieke: “Ik heb toen weer zo gelachen. Het kan toch, dacht ik!”

Let op: u krijgt dit jaar twee 
belastingaanslagen van de gemeente
Aanslag afvalstoffenheffing 
kilo’s en ledigingen restafval 2019
U ontvangt eind januari de afre-
kening afvalstoffenheffing voor
de geleverde kilo’s restafval en
het aantal ledigingen in 2019. Per
keer dat u de restafval container
aan de weg heeft gezet, betaalt
u t 3,00. Een kilo restafval kost 
t 0,18. 

Kijk voor de tarieven op
www.tynaarlo.nl/belastingen.
Raadpleeg de afval-app voor een
overzicht van de kilo’s en ledi-
gingen.

Aanslag gemeentelijke belas-
tingen en woz-beschikking
komt maand later
U krijgt de belastingaanslag 
rioolheffing, vastrecht afval en
WOZ-beschikking over 2020 
vervolgens eind februari.

Vragen
Heeft u vragen over uw belas-
tingaanslag? Neem dan contact
op met team Belastingen via 
088 – 123 0900, of kijk op
www.tynaarlo.nl/belastingen

College B&W op bezoek bij RLS1957 
Het college van B&W bezocht dinsdag 14 januari de bedrijfsverza-
melgebouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde.
Hier kunnen ondernemers bedrijfsruimte huren in één van de drie
unieke panden. Ook worden er evenementen en exposities geor-
ganiseerd. Burgemeester en wethouders voerden een aantal waar-
devolle gesprekken met ondernemers en kregen een rondleiding
door de gebouwen.


