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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).

College van B&W laat 30 km variant Hoofdweg Eelde onderzoeken
Het college van burgemeester 
en wethouders laat een schets 
maken voor de Hoofdweg in 
Eelde als 30 kilometerweg. In 
het huidige voorstel voor de 
herinrichting van de Hoofdweg 
blijft 50 km p/u de maximaal 
toegestane snelheid. 
Tijdens de raadsvergadering 
van dinsdag 8 september gaf 
een aantal aanwonenden aan 
zich niet gehoord te voelen 
in hun wens hier een 30 kilo-
meterweg van te maken. Ook 
raadsleden hadden hier vragen 
over.

Wethouder Hanneke Wierse-

ma geeft aan dat zorgvuldig is 
afgewogen waarom de Hoofd-
weg een 50 kilometerweg zou 
moeten blijven na de herinrich-
ting: “Maar ik zie ook dat dit 
de zorgen van aanwonenden 
en de gemeenteraad niet weg-
neemt. Die signalen neem ik 
serieus. Daarom laten we het 
scenario voor een 30 kilometer-
weg uitwerken.”

Wethouder Wiersema bena-
drukt wel dat het om een ver-
kenning gaat: “We brengen op 
korte termijn zo feitelijk moge-
lijk de voor- en nadelen en con-
sequenties van beide scenario’s 

in beeld. Hier informeren we 
vervolgens de raad over.” 

Afgelopen donderdag vond 
al het eerste gesprek plaats 
tussen   de wethouder en de 
vier aanwonenden die hebben 
ingesproken tijdens de raads-
vergaderingen. Om te horen 
wat hun zorgen zijn bij de 50 
kilometerweg en wat hun ar-
gumenten zijn voor een 30 ki-
lometerweg. Deze week krijgt 
dat een vervolg waarbij hen 
gevraagd wordt mee te denken 
over de uitwerking van de 30-
km variant.

Rechten Google Maps

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en kennis-
gevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestemmings-
plannen etc.) verplicht digitaal.

Via https://www.tynaarlo.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen 
blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevin-
gen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze web-
site opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de 
bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor 
deze e-mailservice via bovenstaande link.

Brandpreventieweken
De jaarlijkse brandpreventieweken staan weer voor de deur. Dit 
jaar staat de rookmelder centraal. Om aandacht te vragen voor 
dit onderwerp is er een grote rebus/puzzel gemaakt. 
Deze puzzel komt in het Dagblad van Het Noorden van 10 okto-
ber te staan.  De puzzel is vanaf 10 oktober ook te downloaden 
op www.dvhn.nl.
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19 oktober t/m 18 december 2020 

Vooraf aanmelden kan via www.tynaarlo.nl/sportpret
Ouders mogen helaas niet mee naar binnen, bij de deur
worden naam en telefoonnummer genoteerd.

Sportinstuif in sporthal Groote 
Veen, Eelde
Vanaf 6 jaar 
Tijd: 10.00 - 11.30 uur (vooraf aanmelden)

Kosten: t 2,-

Sportinstuif in sporthal De Zwet, 
Zuidlaren
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden)

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur
Kosten: t 2,-

Sportinstuif in sporthal De Kamp, 
Vries
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden)
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: t 2,- 

Sport- en spelbus bij Yderhoes 
in Yde
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden)

Tijd: 13.30 tot 15.00 uur
Kosten: t 1,-  
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