
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

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
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Agenda
27 februari 15.00 – 16.30 uur
• Spreekuur wethouder Gopal 

Symphonie, Hooiweg 18, Eelde

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 9 
maart 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 5 maart 12.00 uur via 
een medewerker van het team Juridische Zaken van de gemeente 
(tel. 0592-266 662).

200 senioren Eelde-Paterswolde 
testen hun fitheid
Sporthal Groote Veen was dins-
dag 25 februari het decor van 
de fitheidstest van het project 
‘Gezond en Fit Ouder Worden.’ 
Zo’n 200 senioren uit Eelde – 
Paterswolde deden eraan mee. 
Het project werd voor de twee-
de keer georganiseerd in het 

dorp en is bedoeld voor oude-
ren die willen werken aan hun 
fitheid én sociale contacten 
op willen doen. Tijdens de fit-
heidstest wordt de mentale en 
fysieke fitheid van deelnemers 
in kaart gebracht door mee te 
doen aan verschillende oefe-

ningen. Zo wordt de bloeddruk 
opgenomen, de knijpkracht ge-
meten en het reactievermogen 
getest. Op basis van de uitkom-
sten van de test kunnen deel-
nemers een beweegprogram-
ma op maat volgen.  

Uw woning energiezuinig 
maken? Kom naar de 
duurzame Update avond! 
Heeft u een eigen woning en 
wilt u deze energiezuiniger 
maken? Kom dan maandag 
9 maart vanaf 19.30 uur naar 
de ‘duurzame Update avond’ 
in het gemeentehuis in Vries. 
Tijdens de avond kunt u zich 
laten informeren en adviseren 
om zo te ontdekken welke 
‘update’ een match is voor uw 
type woning. De avond wordt 
georganiseerd door het Drents 
Energieloket en de gemeente 
Tynaarlo.

Advies
Op elk woningtype zijn maat-
regelen toepasbaar om energie 
te besparen. Tijdens de avond 
bekijken adviseurs van het 
Drents Energieloket samen met 
u wat u kunt doen om uw wo-
ning energiezuinig te maken. 
Wilt u bijvoorbeeld duurzame 
verwarming, dan moet u eerst 
kijken of uw woning goed ge-
isoleerd is. U krijgt advies welke 
maatregelen geschikt zijn voor 
uw type woning, wat dit gaat 
kosten en of u in aanmerking 
komt voor eventuele financiële 
regelingen. 

Informatie inwinnen
Er worden presentaties gege-

ven door het Drents Energielo-
ket met tips en mogelijkheden 
om aan de slag te gaan met het 
verduurzamen van uw woning. 
Daarnaast is er een bedrijven-
markt waar u kennis kunt ma-
ken met bedrijven, hun werk-
wijze en projecten. Ook kunt 
u in gesprek gaan met wonin-
geigenaren uit de gemeente 
die hun kennis en ervaring op 
gebied van energiebesparing 
graag met u delen. 

Aanmelden is noodzakelijk 
Geïnteresseerd in dé beste 
match voor uw woning? Meld 
u dan snel aan via: www.drent-
senergieloket.nl/update. Het 
aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt.

Gemeentelijke belastingen en 
WOZ-beschikking 2020
Deze week valt de aanslag ge-
meentelijke belastingen en 
WOZ-beschikking 2020 op de 
mat.

Op de aanslag kunt u zien wat 
u in 2020 aan onroerende-zaak-
belasting (OZB), rioolheffing 
en afvalstoffenheffing moet 
betalen. Ook de beschikking 
Wet Waardering Onroerende 
Zaken (WOZ-beschikking) staat 
vermeld. Niet iedereen be-
taalt alle belastingen die hier 
worden genoemd. Het maakt 
verschil of u eigenaar of ge-
bruiker bent, maar ook of het 
belastingobject een woning of 
een bedrijfspand is. Meer infor-
matie kijk op www.tynaarlo.nl/
belastingen

Bezwaar maken tegen uw 
Woz-beschikking?
De gemeente heeft de 
WOZ-waarde van uw woning 
vastgesteld. Als u het niet eens 
bent met de waarde vragen 
we u om eerst een terugbelaf-
spraak met ons te maken. Een 
telefoongesprek kan namelijk 
meer inzicht en duidelijkheid 
geven. 
U kunt binnen zes weken nadat 
u de aanslag heeft ontvangen, 
een terugbelafspraak maken 
via het contactformulier op 
www.tynaarlo.nl/belastingen

Kwijtschelding
Aan inwoners van de gemeen-
te Tynaarlo kan kwijtschelding 
verleend worden voor:
• Onroerende zaakbelasting;

• Rioolrechten;
• Afvalstoffenheffing

LET OP: de regels voor kwijt-
schelding rondom afvalstoffen-
heffing zijn dit jaar veranderd. 
Op www.tynaarlo.nl/actualitei-
ten leest u alles over deze ver-
andering. 

Komt u in aanmerking?
Het Noordelijk Belastingkan-
toor toetst of u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding. U 
kunt een kwijtscheldingsfor-
mulier aanvragen via www.
noordelijkbelastingkantoor.
nl/kwijtschelding. Voor meer 
informatie kunt u contact op-
nemen met het Noordelijk 
Belastingkantoor via telefoon-
nummer (088) 78 79 000. 

Bedrijven in de gemeente 
Tynaarlo opgelet:
Bedrijven die deelnemen 
aan bedrijvenmarkten van 
het Drents Energieloket zijn 
aangemeld bij SLIM wonen 
met energie. Ook interesse 
om deel te nemen in de toe-
komst? Neem dan contact op 
met Het Drents Energieloket 
via tel.:  085 - 792 01 58  of 
mail: info@drentsenergielo-
ket.nl.


