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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:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar 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).

Openbare vergadering Algemeen Bestuur Werkplein Drentsche Aa
Vrijdag 3 juli 2020 van 10.00 – 
11.00 uur houdt het Algemeen 
Bestuur van Werkplein Drent-
sche Aa een openbare verga-
dering. Als gevolg van de Coro-
na-crisis wordt de vergadering 
op afstand georganiseerd. Er 

vindt geen fysieke bijeenkomst 
plaats. Indien u de vergadering 
actief wilt kunnen volgen, kunt 
u zich hiervoor aanmelden bij 
het secretariaat van Werkplein 
Drentsche Aa.

Aanmelden kan tot uiterlijk 26 
juni 2020 door een mail te stu-
ren naar secretariaat@wpda.nl

Aan de orde komen:
• Jaarrekening WPDA 2019
• Begroting WPDA 2021

De jaarrekening 2019 en be-
groting 2021 kunt u vinden op 
www.wpda.nl

Telefonisch spreekuur 
wethouder Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebiedswethouder voor Eelde-Paterswol-
de. Normaal gesproken houdt zij  maandelijks inloopspreekuur 
in woonzorgcentrum De Symphonie. 
Omdat dat gezien de coronamaatregelen op het moment niet 
mogelijk is, houdt ze op donderdag 25 juni van 15.00 uur tot 
16.30 uur een telefonisch spreekuur. 

Let op: aanmelden noodzakelijk
Woont u in Eelde-Paterswolde en heeft u een vraag of verzoek aan 
wethouder Gopal? Dan bent u van harte welkom om hieraan deel 
te nemen. Het is wel noodzaak dat u zich daar van tevoren voor 
aanmeldt. Dat kan door uiterlijk 24 juni een e-mail te sturen naar  
bestuur@tynaarlo.nl of door te bellen naar de gemeente via 
0592 – 266 662.

Het volgende telefonisch spreekuur vindt na de zomervakantie 
plaats op donderdag 10 september.


