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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

Sociale teams en Jeugdhulp 
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen 
anders uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden 
en medewerkers van het expertiseteam jeugd voor inwoners 
klaar. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Heeft u een 
vraag, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel 0592 – 266737 
(iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur).

Tijdens en rondom feestdagen zijn de openingstijden afwij-
kend. 
Onderstaand de wijzigingen voor de komende week:
• Donderdag 21 mei: gemeentehuis en milieustraat gesloten 

(Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 22 mei: gemeentehuis en milieustraat gesloten

Afwijkende openingstijden

Afvalinzameling van donderdag 21 mei gaat naar zaterdag 
23 mei.

Wijziging afvalinzameling

Informatie Coronavirus
Op www.tynaarlo.nl vindt u algemene informatie over het 
Coronavirus (Covid-19)
Wilt u meer weten? Kijk dan op de volgende sites:
• www.rijksoverheid.nl; voor alle landelijke informatie en 

maatregelen
• www.rivm.nl; voor actuele gezondheidsinformatie, wat te 

doen bij klachten en hoe besmetting te voorkomen
• www.ggddrenthe.nl; voor de actuele gezondheidssituatie in 

Drenthe
• www.vrd.nl; voor informatie en maatregelen die de Drentse 

gemeenten gezamenlijk treffen.

Fietsles nieuwkomers 

College van B&W wil TuVo 
Eelde continueren
Het ministerie van Justitie en 
Veiligheid heeft het college 
van burgemeester en wethou-
ders gevraagd of ze openstaan 
voor verlenging van de tussen-
voorziening (TuVo) in Eelde. 
B&W hebben 6 mei een princi-
pebesluit genomen, in afwach-
ting van de offi ciële aanvraag 
van de minister: het college wil 
meewerken aan de gevraagde 
verlenging van een half jaar 
met een mogelijke uitloop naar 
twee jaar. 

Nieuwe buren
De opvang voor statushouders 
en kansrijke asielzoekers is sinds 
2016 in de voormalige vlieg-
school DFA gevestigd. Wethou-
der nieuwkomers Pepijn Vemer 
vertelt dat het begon als een 
lokaal experiment van samen-
werkende gemeenten en dat 
het ministerie van V&J de proef 
twee jaar geleden heeft over-
genomen. 
“De insteek bleef echter onver-
anderd. De bewoners blijven in 
Nederland, worden onze nieu-
we buren. Daarom worden zij 
heel intensief begeleid, met als 
doel een zo succesvol mogelij-
ke integratie in onze samenle-
ving.” 

Die begeleiding is in handen 
van stichting Inlia. Lokale vrij-
willigers, maatschappelijke or-
ganisaties en ondernemers zijn 
nauw betrokken. 

B&W staan achter unieke opzet
Het college van B&W staat 
na vier jaar nog altijd achter 
de unieke opzet van de TuVo. 
Vemer: “Ten eerste is deze ma-
nier van werken in onze ogen 
de oplossing voor het gebrek 
aan doorstroming in de gro-
te AZC’s, ten tweede worden 
de bewoners ontvangen en 
begeleid als nieuwe Neder-
landers en ten derde is de tus-
senvoorziening kleinschalig en 
daardoor behapbaar voor het 
dorp.” Bovendien is de opvang 
de afgelopen vier jaar rustig 
en goed verlopen volgens de 
wethouder. “Er zijn geen noe-
menswaardige incidenten ge-
weest. Verder zijn er veel vrij-
willigers en ook ondernemers 
betrokken bij de activiteiten en 
hebben wij de indruk dat men 
overwegend positief is over de 
opvang. Voor ons als college is 
er daarom geen reden om niet 
te willen verlengen.” 

B&W vraagt inwoners om reactie
“Dat we open staan voor de 
voortzetting van de tussenvoor-
ziening staat vast. Maar voordat 
er een offi ciële aanvraag van 
de minister ligt en wij een de-
fi nitief besluit kunnen nemen, 
willen we van inwoners weten 
of ze nog vragen, zorgen, tips 
of ideeën hebben”, aldus wet-
houder Vemer. Hiermee komt 
de gemeente tegemoet aan 
de toezegging die ze vier jaar 

geleden deed. Namelijk dat 
omwonenden geraadpleegd 
zouden worden wanneer B&W 
een besluit nemen over verde-
re verlenging. Het gaat eerst 
om een half jaar omdat de ge-
gevens van de evaluatie nog 
niet beschikbaar zijn. Als blijkt 
dat deze positief zijn behoort 
verlenging met 2 jaar tot de 
mogelijkheden. De reacties die 
binnenkomen betrekt het col-
lege in haar besluitvorming en 
worden gebruikt om de TuVo 
waar mogelijk nog beter te la-
ten functioneren. Voor zowel 
de bewoners als voor de in-
woners van EeldePaterswolde. 

Schriftelijk reageren
Vanwege de corona-maatre-
gelen is het niet mogelijk om 
op korte termijn een bijeen-
komst te organiseren over dit 
onderwerp. Daarom kunnen 
belanghebbenden en belang-
stellenden schriftelijk reageren. 
Dat kan t/m zondag 31 mei per 
e-mail via info@tynaarlo.nl of 
per brief gericht aan: Gemeen-
te Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA 
Vries. Met als onderwerp, of 
onder vermelding van: ‘Reac-
tie op verlenging tussenvoor-
ziening Eelde’. De ingekomen 
brieven en e-mails worden 
door de gemeente van een re-
actie voorzien en geanonimi-
seerd gepubliceerd na defi ni-
tieve besluitvorming door het 
college van B&W.

Geen restafval in de groen en 
oranje container
Onze afvalinzamelaar treft de 
laatste maanden regelmatig in 
de groene en oranje container 
afval aan dat er niet in hoort. 
Zoals restafval, puin, papier, 
hard kunststof, piepschuim 
enz.

Dit ‘andere afval’ zorgt er voor 
dat de inhoud van de inzamel-
wagen wordt afgekeurd bij 
de verwerking in Wijster en 
vervolgens worden aan de ge-
meente extra kosten in reke-
ning gebracht.

Om deze extra kosten te voor-

komen wordt de komende 
tijd de inhoud van de groene 
en oranje containers steek-
proefsgewijs gecontroleerd. 
Wanneer er afval in de contai-
ner wordt aangetroffen dat 
er niet in hoort, wordt deze 
niet geleegd en hangt er een 
waarschuwing aan de contai-
ner. De aanbieder moet  dit 
‘andere afval’ er dan uithalen 
en kan de container over 14 
dagen weer aanbieden.

Weten wat er wel en niet in de 
container mag?  Kijk op 
www.afvalscheidingswijzer.nl

Sloopwerkzaamheden in Eelde
Binnenkort start de sloop van 
Sporthal De Marsch in Eelde. 
De sloopwerkzaamheden vin-
den plaats van mei t/m oktober 
en worden uitgevoerd door 
Bork sloopwerken, in opdracht 
van de gemeente. De verwach-
ting is dat in de directe omge-
ving meer geluidsoverlast zal 
zijn door sloopmaterieel. Ook 
zullen er meer verkeersbewe-
gingen plaatsvinden als gevolg 
van het afvoeren van het sloop-
materiaal. Uiteraard wordt ge-
probeerd de hinder en overlast 
zoveel mogelijk te beperken.

Circulaire sloop
Dit project betreft een zogehe-
ten circulaire sloop. Bij circulair 

slopen ligt de nadruk ligt op 
zoveel mogelijk én zo hoog-
waardig mogelijk hergebruik 
van vrijkomende materialen.

Herinrichting terrein
Er is nog geen besluit genomen 
over de herinrichting van het 
vrijkomende terrein. Tot die 
tijd wordt het als grasveld in-
gericht.

Contact
Voor vragen en opmerkingen 
over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met het team 
Vastgoed van de gemeente 
Tynaarlo. Dit kan via vastgoed@
tynaarlo.nl  of telefonisch via 
0592 – 266 662.

• Jeugdhulp is vrijdag 22 mei alleen voor spoedvragen bereik-
baar van 8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.

Bereikbaarheid Jeugdhulp


