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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).

Aan de slag als Drents Energiecoach?

Cursus Drents Energiecoach
Deze maand start een cursus tot energiecoach. 
Iedereen die affiniteit heeft met energiebespa-
ring in en rond de woning en het leuk vindt de 
bewustwording van het energieverbruik bij an-
deren te vergroten kan hieraan meedoen. Na 
de cursus kun je aan de keukentafel bij mensen 
thuis laagdrempelig voorlichting en informatie 
geven over energiebesparing en duurzame op-
wekking. 

De cursus
De cursus gaat van start tussen oktober en  
januari en wordt gegeven op donderdag van 
19.00 – 22.00 uur. Er is plaats voor tien deel- 
nemers. Let op: vol = vol.

Les 1:
Inleiding, wat is een Energiecoach,  
vaardigheden, gesprekstechnieken

Les 2:
Plan van aanpak, energieverbruik,  
bouwkundige schil

Les 3:
Toets, huiswerkopdracht, verwarming  
en warm water, zonne-energie

Les 4:
Toets, huiswerkopdracht, ventilatie,  
verlichting en apparatuur

Les 5:
Toets, huiswerkopdracht, rapportage  
maken en hoe nu aan de slag

Extra dit jaar: Opleidingsmodule RRE (Regeling 
Reductie Energieverbruik), mogelijkheden en 
toepassing. En werkmethoden gericht op Coro-
na proof werken als Energiecoach.

Aanmelden
Heb je belangstelling voor de cursus? 
Ga dan naar www.drentsenergieloket.nl/aan-
melden-als-energiecoach/. Na het invullen van 
een aanmeldformulier met uw motivatie wordt 
u uitgenodigd voor een selectiegesprek. De cur-
sus wordt op basis van aanmeldingen, zo lokaal 
mogelijk georganiseerd. Indien nodig door de 
Corona situatie, wordt de cursus online aange-
boden.

Vragen?
Neem voor vragen contact op met Xandra  
van Zon van de Natuur en Milieufederatie  
Drenthe, e-mail: x.van.zon@nmfdrenthe.nl of 
tel: 0592-311 150.

Kerngerichte bijeenkomsten 
omgevingsvisie
De kerngerichte bijeenkomsten voor de omgevingsvisie voor in-
woners uit de kleine dorpen zijn weer opgestart.

Omgevingsvisie
Doel van de bijeenkomsten is om alle inwoners de kans te geven 
om mee te praten over de omgevingsvisie. Hierin beschrijft de ge-
meente hoe zij aankijkt tegen allerlei onderwerpen die te maken 
hebben met de leef- en woonomgeving in de gemeente. De om-
gevingsvisie gaat een grote rol spelen in het toekomstig beleid 
van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat de visie goed bij 
Tynaarlo en haar inwoners past.

De volgende bijenkomsten staan gepland: 
• Maandag 14 september  Tynaarlo
• Donderdag 17 september  Taarlo, Oudemolen en Zeegse
• Maandag 21 september Eelderwolde
• Donderdag 24 september Yde en De Punt

Aanmelden is noodzakelijk
Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur en vinden plaats in de 
raadszaal in het gemeentehuis in Vries. In de raadszaal kan de 
onderlinge afstand goed gewaarborgd worden. Er zit wel een 
maximum aan het aantal mensen dat kan deelnemen. 
Aanmelden is daarom noodzakelijk en kan via de website  
https://tynaarlo.ikpraatmee.nl/bijeenkomsten of door een e-mail 
te sturen naar typisch@tynaarlo.nl

Deel uw ervaringen met 
duurzamer wonen! 
Heeft u uw woning duurzamer 
gemaakt? En kunnen andere 
mensen daarvan leren? Deel 
uw ervaringen dan met ande-
ren en stel uw huis open tijdens 
de Duurzame Huizenroute op 
zaterdag 31 oktober en 7 no-
vember.

Dit kunt u doen door u aan te 
melden op www.duurzamehui-
zenroute.nl/tynaarlo. Dat is een 
website waarop huiseigenaren 
hun ervaringen met duurzaam 
wonen delen. U kunt er ook uw 
ervaring delen zonder uw huis 
open te stellen.

Al meer dan duizend eigena-
ren hebben hun woonverhaal 
gedeeld op de website. Van 
gasloos wonen tot woning- 
en met dak- en gevelisolatie.  
Op duurzamehuizenroute.nl is 
elk verhaal welkom. Misschien 
hebt u net die informatie die 
een ander op weg kan helpen.  

 
Verkiezing ‘Duurzaamste 
Huis van Nederland’
Dit najaar is de verkiezing 
van het duurzaamste huis 
van Nederland. Huiseigena-
ren kunnen zich tot 20 sep-
tember aanmelden voor de 
verkiezing en maken kans 
op één van de mooie prijzen. 
Alle voorbeeldwoningen op 
de website van de Duurzame 
Huizen Route kunnen mee-
doen. 

De aangemelde woningen 
worden per categorie beoor-
deeld door een deskundige 
jury. In de deelnemende pro-
vincies (Fryslân, Drenthe, Gel-
derland en Zeeland) wordt 
ook een publieksprijs uitge-
reikt. Tijdens de prijsuitrei-
king op 20 november wor-
den de jurywinnaars én de 
landelijke publiekswinnaar 
bekend gemaakt.

Het compliment van Drenthe
Met “Hét compliment van Drenthe” wil de provincie Drenthe 
vrijwilligers in het zonnetje zetten. Hét compliment is bedoeld 
voor organisaties die op een buitengewone, aansprekende en 
succesvolle manier met vrijwilligers werken. Een vrijwilligersorga-
nisatie aanmelden kan van 1 september tot 1 oktober 2020 via  
www.provincie.drenthe.nl/compliment.

Met Hét compliment van Drenthe, voorheen de vrijwilligersprijs, 
zet de provincie vrijwilligers in het zonnetje en krijgen zij een kans 
om wat extra’s te doen met 3.000 euro voor een vereniging, club, 
initiatief of organisatie in Drenthe. Dit jaar is er in het bijzonder 
aandacht voor het thema ‘armoede’ in welke vorm dan ook. Dit 
thema komt uit de Sociale Agenda Drenthe. Elk jaar komt een 
ander thema uit deze Agenda aanbod.

Aanmelden kan tot 1 oktober. Daarna selecteert de jury vijf geno-
mineerden die op de website van de provincie worden gepresen-
teerd. Wie de jury wil helpen, kan van 19 tot 30 oktober online 
stemmen op deze vijf genomineerden. Meer informatie kijk op 
www.provincie.drenthe.nl/compliment.


