
Sociale teams telefonisch en per mail bereikbaar
Vanwege de afgekondigde maatregelen kunt u op dit moment niet op één van de locaties van 
de sociale teams terecht. Ook worden er geen huisbezoeken afgelegd. Heeft u vragen, mail 
naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel naar 0592 – 266737.
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Drenthe beweegt binnen 
Vanaf woensdag 25 maart starten de dagelijkse uitzendingen 
op RTV Drenthe onder de noemer Drenthe beweegt binnen. 
Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 10.15 uur wordt ie-
dereen een beweegles aangeboden. De lessen worden gepre-
senteerd door opgeleide beweegconsulenten.

Aangescherpte maatregelen om het
coronavirus onder controle te krijgen.
Maandag 23 maart heeft het 
kabinet aanvullende maatrege-
len genomen in de aanpak van 
het coronavirus. Minister-presi-
dent Rutte en de ministers De 
Jonge, Grapperhaus en Van Rijn 
lichtten de maatregelen (geba-
seerd op advies van het RIVM) 
maandag 23 maart 2020 toe tij-
dens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe 
maatregelen zijn:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Ga alleen naar buiten voor 
werk wanneer u niet thuis 
kunt werken, voor bood-
schappen, of om voor ande-
ren te zorgen. Een frisse neus 
halen kan, maar doe dit niet 
in een groep. Houd altijd af-
stand van anderen (minimaal 
1,5 meter) en vermijd sociale 
activiteiten en groepen men-
sen. Ook thuis: maximaal drie 
mensen op bezoek en hou 
ook dan afstand tot elkaar.

• Als u kucht, hoest en/of ver-
kouden bent, gold al: blijf 
thuis. Krijgt u daar ook koorts 
bij, dan moet vanaf nu ieder-
een in het huishouden thuis-
blijven. Mensen in cruciale 
beroepen en vitale processen 
zijn hiervan uitgezonderd, 
tenzij zij zelf ziek worden.

• Alle bijeenkomsten worden 

verboden tot 1 juni (in plaats 
van 1 april), ook met minder 
dan 100 mensen. Voor begra-
fenissen en kerkelijke bruilof-
ten geldt een uitzondering, 
waarover later meer informa-
tie komt.

• Winkels en het openbaar 
vervoer worden verplicht om 
maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat mensen 
afstand houden, bijvoorbeeld 
via een deurbeleid.

• Voor kappers, schoonheids-
specialisten en andere in zo-
genoemde contactberoepen 
op het gebied van uiterlijke 
verzorging geldt tot 6 april 
dat zij helaas hun vak niet 
meer mogen uitoefenen. 
Voor bijvoorbeeld fysiothe-
rapeuten geldt: werk zoveel 
mogelijk via beeldbellen.

• Casino’s vallen vanaf nu on-
der dezelfde maatregel als 
eet- en drinkgelegenheden 
en sluiten per 24 maart 2020.

• Op locaties zoals vakantie-
parken gaat gelden dat men 
maatregelen moet treffen 
om mensen 1,5 meter af-
stand te laten houden. Als 
men hiertoe niet in staat is 
dan mogen gemeenten deze 
locaties sluiten.

• Burgemeesters kunnen ge-
bieden aanwijzen waar 

groepsvorming verboden is. 
Het kan gaan om parken, 
stranden of wijken. Bij groe-
pen van 3 of meer die geen 
anderhalve meter afstand 
houden, wordt gehand-
haafd. Personen in hetzelfde 
huishouden, zoals gezinnen, 
en kinderen zijn hiervan uit-
gezonderd.

• Markten zijn hiervan uitge-
sloten omdat deze op som-
mige plekken in het land een 
essentieel onderdeel van de 
voedselketen zijn. Wel moe-
ten gemeenten en markt-
meesters kijken hoe ze ervoor 
kunnen zorgen dat voldoen-
de afstand gewaarborgd is.

• De bestaande maatregelen 
wil de overheid ook beter 
kunnen handhaven. Daar-
om krijgen burgemeesters 
de mogelijkheid om via een 
noodverordening makkelij-
ker en sneller op te kunnen 
treden. Burgemeesters kun-
nen specifi eke locaties slui-
ten, zoals parken, stranden 
en campings. Er kunnen ook 
boetes worden opgelegd.

De maatregelen passen in de 
Nederlandse aanpak van het 
coronavirus, dat erop gericht 
is om de zorgcapaciteit niet te 
overbelasten en de mensen te 

kunnen helpen die het meest 
kwetsbaar zijn. De aanpak en 
de maatregelen zijn gebaseerd 
op adviezen van de experts. 
Eerder afgekondigde maatre-
gelen blijven van kracht.

Kijk voor veelgestelde vragen over 
de aangescherpte maatregelen op 
www.rijksoverheid.nl (onder het 
nieuwsbericht  ‘Aangescherpte 
maatregelen om het coronavirus 
onder controle te krijgen’.)

Oproep: houd afstand en zoek elkaar niet onnodig op
De voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe, Marco Out, riep zaterdagmiddag al alle Drenten op 
om afstand te houden. Hij deed dat in het RTV Drenthe radioprogramma Cassata: “Ik wil een 
oproep doen aan iedereen: houd afstand van elkaar. We moeten elkaar niet onnodig opzoeken 
nu. Ik heb ook zorgen over de jeugd: ik snap dat jullie graag naar buiten willen, maar houd 
daarbij voldoende afstand tot elkaar. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen 
dat het coronavirus zich in Drenthe niet verder verspreidt.”

Hulpvraag en aanbod bij elkaar brengen
Nu we zoveel mogelijk thuis 
moeten blijven is het soms 
moeilijk om de dagen door te 
komen. Vooral voor ouderen, 
mensen die alleen zijn en ande-
ren die het moeilijk hebben in 
deze onzekere tijd.

Ook mantelzorgers kunnen 
druk voelen nu zij soms niet 
meer de zorg kunnen verlenen 
die zij anders geven. 

De Drentse politie waarschuwt 
voor personen die langs deuren 
gaan om zogenaamde open-
staande boetes te innen. Deze 
nepagenten vragen bewoners 
om de pinpas en bijbehorende 
pincode af te staan, waarna zij 
de boetes op het bureau zou-
den gaan innen. De politie be-
nadrukt dat zij nooit zal vragen 

Daarnaast zijn er inwoners die 
hulp aanbieden, zoals bood-
schappen doen of een luiste-
rend oor bieden. Soms is iets 
eenvoudig op te lossen en soms 
kan een gesprek wat verlich-
ting geven.

Stichting Trias wil vraag- en 
aanbod bij elkaar brengen en/
of informatie geven. Dit doen 
zij samen met andere lokale 

aan mensen om hun pinpas af 
te staan om een boete te in-
nen. Wie dergelijke nepagen-
ten aan de deur krijgt, wordt 
verzocht gelijk alarmnummer 
1-1-2 te bellen en eventueel 
een foto van de personen te 
maken, mits dit veilig kan.

Al snel na de uitbraak van het 

vrijwilligersorganisaties zoals 
Humanitas, Zonnebloem en 
Buurtbrink. 

Hebt u behoefte aan een ge-
sprek of zit u met een vraag 
waar u niet uitkomt? Of wilt u 
zich aanmelden om hulp te bie-
den, bel met Trias 0592-338938 
(maandag tot donderdag 9.00- 
12.30). Of stuur een e-mail naar 
info@stichtingtrias.nl.

coronavirus in Nederland wer-
den de eerste malafi de e-mails 
verstuurd. Antibacteriële bank-
passen of FAQ’s om het virus te 
remmen: criminelen zijn crea-
tief. Wees dus waakzaam. Het 
Openbaar Ministerie voorziet 
een toename van digitale aan-
vallen nu veel mensen thuis-
werken door de coronacrisis.

Pas op voor babbeltrucs en cybercrime

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis 
Met ingang van maandag 23 
maart zijn de openingstijden 
in het gemeentehuis aange-
past. De balies zijn uitsluitend 
geopend op afspraak en voor 
spoedzaken. Dat geldt voor 
zowel het aanvragen als op-
halen van documenten. Ook 
de avondopenstelling komt te 
vervallen.

Deze maatregelen nemen 
we om verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan 
en onze medewerkers en be-
zoekers te beschermen. Wij 
vragen alleen een afspraak in 
te plannen als een document, 
zoals paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs verlopen is vóór 01-
05-2020. Is het document 
verlopen na deze datum dan 
vragen wij u om op een la-
ter tijdstip een afspraak in te 
plannen. Het melden van een 
geboorte of overlijden kan 
digitaal via www.tynaarlo.nl.

Een afspraak maken kan 
uitsluitend telefonisch op 
werkdagen van 8.30 – 17.00 
uur. Ook voor andere vragen 
blijven we telefonisch bereik-
baar via telefoonnummer 
0592- 266 662. Kijk voor meer 
informatie en actuele ont-
wikkelingen op www.tynaar-
lo.nl/coronavirus.

Aangepaste richtlijnen bij
milieustraat
De milieustraat is geopend 

conform  de reguliere ope-
ningstijden. Wel gelden een 
aantal aangescherpte regels. 
Deze zijn erop gericht om fy-
siek contact zoveel mogelijk 
te mijden en de gezondheid 
van medewerkers en bezoe-
kers zo goed mogelijk te be-
schermen. 
• We laten gedoseerd men-

sen binnen. Hierdoor ne-
men de wachttijden toe. 
We vragen u om daar reke-
ning mee te houden. 

• Op zaterdagmiddag sluit 
het toegangshek tien mi-
nuten voor sluitingstijd, om 
15.50 uur. 

• We vragen u om met maxi-
maal 1 persoon per auto te 
komen en te betalen met 
uw milieupas. Heeft u nog 
geen pas? Dan kunt deze 
aanvragen via de website 
van de gemeente Tynaarlo.

• Heeft u koorts of bent u 
verkouden? Blijf dan thuis 
en stel u bezoek uit.

Takken en paasvuren
De Veiligheidsregio Drenthe 
maakte vrijdag 20 maart be-
kend dat alle paasvuren in 
Drenthe worden afgelast. De 
gemeente krijgt regelmatig 
vragen of de takken nu wor-
den opgehaald. Dit is echter 
niet het geval. U kunt uw 
takken gratis naar onze mili-
eustraat brengen tijdens de 
reguliere openingstijden.

Gemeentelijke dienstverlening


