
 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

 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 11 maart 2020

Agenda
Donderdag 12 maart 15.00 – 16.30 uur
Spreekuur wethouder Gopal
Symphonie, Hooiweg 18 Eelde

Het Zorgcafé Tynaarlo 
wordt elke derde maandag-
middag van de maand ge-
houden, afwisselen in Eelde/
Paterswolde, Vries en Zuid-
laren. Het is een ontmoe-
tingsplek waar verschillende 
thema’s aan de orde komen. 
Naast het geven van voor-
lichting wordt er een luiste-
rend oor geboden en is er de 
mogelijkheid om met elkaar 
in gesprek te gaan. 

Bijeenkomst voor Datum Locatie Tijdstip

Zeijen 12 maart Café Hingstman 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

De Punt en Yde 19 maart MFA Yders Hoes 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Eelderwolde 26 maart MFA Borchkwartier 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

De Groeve, Zuidlaarderveen 
en Midlaren

2 april Dorpshuis Klein Kruierij
(De Groeve)

19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Tynaarlo 9 april Café Centraal 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Oudemolen, Taarlo en 
Zeegse

16 april Het Witte Huis (Zeegse) 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Na de bijeenkomsten over de 
omgevingsvisie in Zuidlaren, 
Eelde-Paterswolde en Vries 
reist Typisch Tynaarlo langs 
de diverse kleine dorpen. De 
eerstvolgende bijeenkomst is 
op donderdag 12 maart  om 

19.30 uur in Café Hingstman 
in Zeijen. De gemeente gaat 
tijdens deze bijeenkomst met 
inwoners in gesprek over de 
toekomst van hun omgeving. 
Denk daarbij aan onderwer-
pen als duurzaamheid, wonen, 
economie en voorzieningen, 
natuur en landschap, mobiliteit 
en samen leven.

Aanmelden
Om zicht te hebben op het 
aantal mensen dat komt, kunt 
u zich van tevoren aanmelden 
door een mailtje te sturen naar 
typisch@tynaarlo.nl. Lukt dat 
niet (meer)? Uiteraard bent 
u ook van harte welkom als u 
zich niet heeft opgegeven. Let 

op: de bijeenkomst heeft de 
vorm van een gesprekstafel, 
het is dus geen inloopbijeen-
komst.

Overzicht bijeenkomsten
In onderstaand overzicht staan 
alle data en locaties va de bij-
eenkomsten in de kleine dor-
pen op een rij.

Meer informatie
Voor meer informatie over de 
omgevingsvisie en het partici-
patieproces kunt u kijken op 
www.typischtynaarlo.nl. Op 
deze website staan binnenkort 
ook de verslagen van de inloop-
bijeenkomsten in Eelde-Paters-
wolde, Zuidlaren en Vries.

Typisch Tynaarlo bijeenkomst in Zeijen

Gratis compost op 
zaterdag 28 maart
De gemeente doet op zater-
dag 28 maart weer mee met de 
Landelijke Compostdag. Inwo-
ners van de gemeente Tynaarlo 
kunnen die dag tussen 08.00 
en 12.00 uur gratis compost 
ophalen bij de milieustraat in 
Tynaarlo en de wijkpost in Eel-
de. Met deze actie willen de 
gemeente en afvalverwerker 
Attero inwoners bedanken 
voor het goed gescheiden aan-
bieden van groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT). Wethouder 
Hanneke Wiersema helpt van 
8.30 – 9.00 uur mee met het uit-
delen van compost bij de wijk-
post in Eelde. 

Goed voor de tuin
Wethouder Hanneke Wierse-
ma: “Ook in mijn eigen tuin 
gebruik ik compost. Compost is 
perfect voor gebruik in de tuin. 
Deze natuurlijke bodemverbe-
teraar voedt de bodem en sti-
muleert de groei van bloemen 
en planten op een milieuvrien-
delijke wijze”. Ook verbetert 

compost de structuur van de 
bodem en zorgt het voor een 
goede waterhuishouding. Ge-
mengd met tuinaarde is com-
post geschikt voor alle tuin-
planten.

Waar en hoe?
Op vertoon van hun milieupas 
kunnen inwoners van Tynaarlo 
gratis 1 kuub (ca. 1 aanhanger) 
“losse” compost ophalen bij de 
milieustraat aan de Zuidlaar-
derweg 33 in Tynaarlo of maxi-
maal drie zakken compost bij 
de wijkpost Eelde, Burg. Legro-
weg 29a in Eelde. 

De losse compost wordt met 
een shovel in de aanhanger 
gestort. Zelf compost scheppen 
is ook mogelijk. Neem dan een 
schep en een stevige emmer of 
zak  mee om de compost in te 
vervoeren. 

Voor zowel de losse compost 
als de zakken compost geldt, 
op is op!

Gebouweigenaren opgelet!
Stimuleringsregeling toegankelijkheid 
gebouwen

Nieuwe beweeggroep 55+ van start in Eelde

Zorgcafé in Dorpshuis De Pan 
over goede gebitsverzorging

Voor wie gebonden is aan een 
rolstoel, slechtziend is of een 
andere lichamelijke beperking 
heeft valt het niet altijd mee 
zich zelfstandig te begeven in 
winkels, horeca-gelegenheden, 
kantines en andere gebouwen. 
Om hier verbetering in aan te 
brengen heeft de gemeente 
Tynaarlo vorig jaar een stimu-
leringsregeling in het leven ge-
roepen. 

Financiële bijdrage gemeente
Deze stimuleringsregeling is 
een fi nanciële bijdrage voor 
eigenaren van gebouwen met 
een publieksfunctie om de toe-
gankelijkheid van hun pand te 
verbeteren. Vorig jaar is hier 
gebruik van gemaakt door:

• Stichting Culturele Raad Eel-
de (traplift Landgoed Lemfer-
dinge)

• Huisartsenpraktijk Vries (au-
tomatische toegangsdeuren)

In Eelde gaat op woensdag 11 
maart een nieuwe beweeg-
groep 55+ van start in Sporthal 
Groote Veen. In de beweeg-
groep gaan inwoners vanaf 55 
jaar onder begeleiding van een 
gediplomeerd docent oefenin-
gen doen en bewegen op mu-
ziek. Na de les is er de moge-
lijkheid om gezamenlijk koffi e 
te drinken.

Maandag 16 maart is er van 
14.00 - 15.30 uur een Zorgcafé 
in Dorpshuis De Pan in Vries. 
Het thema is goede gebitsver-
zorging.

Twee mondhygiënisten van 
tandartspraktijk Lawant geven 
voorlichting en tips om het ge-
bit en de mond zo gezond mo-
gelijk te houden. Zowel voor 
mensen met een eigen gebit als 
voor dragers van een prothese. 
Ze leggen onder andere uit hoe 
je goed kunt poetsen en hoe je 
tanderosie en tandvleesontste-
king kunt voorkomen. 

Aanmelden is niet nodig, u 
bent van harte welkom. De 

• Cafetaria Komeet Eelde (ver-
plaatsen en verbreden ingang)

• Plaats de Wereld (egaliseren 
toegangspad)

Gebruik maken van de stimule-
ringsregeling?
Gebouweigenaren die hun 
pand toegankelijker willen ma-
ken, kunnen hiervoor ook dit 
jaar weer een subsidieaanvraag 
doen bij de gemeente. De sub-
sidie kan voor een éénmalige 
voorziening of aanpassing wor-
den aangevraagd en bedraagt 
50% van de totale kosten met 
een maximum van € 3.000,- per 
aanvraag. Wie van de regeling 
gebruik wil maken dient deze 
vóór 1 juni 2020 aan te vragen. 
In totaal is er t 20.000,- be-
schikbaar.

Meer informatie over de sti-
muleringsregeling en het aan-
vraagformulier zijn te vinden 
op www.tynaarlo.nl.

Praktische informatie
Naast het gezondheidsaspect 
biedt de beweeggroep  u de 
mogelijkheid om (nieuwe) con-
tacten te leggen. Gezelligheid 
speelt een grote rol. De lessen 
zijn op woensdagmiddag om 
15.15 uur. De kosten voor tien 
lessen zijn € 45,00, dit is exclu-
sief koffi e/thee.  In september 
worden, bij voldoende deelna-

toegang is gratis. De zaal is 
open vanaf 13.30. Meer infor-
matie: info@stichtingtrias.nl of 
bel 0592-338938.

me, de lessen vervolgd. 

Keertje proberen?
Lijkt het u leuk, maar wilt u 
het eerst eens een keer probe-
ren? Kom dan op woensdag 
11 maart vrijblijvend kennis-
maken. U bent van harte wel-
kom. Opgeven kan per mail via 
info@stichtingtrias.nl of telefo-
nisch via 0592 – 338 938.                


