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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).

In de tuinsector is de afgelopen 
30 jaar de focus steeds meer op 
het voorjaar komen te liggen. 
We zouden bijna vergeten dat 
er nóg een uitstekende peri-
ode is om planten te planten: 
het najaar. En die periode heeft 
veel voordelen. Tijd om aan-
dacht te schenken aan dit ver-
geten tuinseizoen.

Wennen voor een goede start
Het najaar is vanwege verschil-
lende redenen de beste tijd 
voor werkzaamheden in de 
tuin. Zo is de bodem nog warm 
na de zomer en is de luchtvoch-
tigheid nog hoog, waardoor 
planten beter aanslaan. Ook 
kunnen bomen, struiken, vaste 
planten en bollen makkelijker 
worden geplant of verplant 
omdat ze in ‘slaapstand’ zijn. 
Bovendien kan een ieder die 
in het najaar in de tuin aan de 
slag gaat, al in het vroege voor-
jaar genieten van een mooie 
en levendige tuin. En dat is niet 
alleen fijn voor mensen. Ook 

vogels, insecten en heel veel 
andere dieren profiteren van 
een groene leefomgeving.
 
Tuintips voor het najaar 
• Wist u dat u voorjaarsbollen 

al in het najaar kunt planten? 
Het is wel belangrijk dat ze 
voor de eerste nachtvorst in 
de grond zitten. De bollen 
zorgen in het vroege voor-
jaar voor voedsel voor bijen 
en andere insecten. 

• Wist u dat de herfst ideaal 
is om te snoeien? De snoei-
wondjes hebben in deze 
periode genoeg tijd om te 
herstellen voor de sapstroom 
weer op gang komt. 

• Wist u dat u in de herfst een 
‘preview’ kunt kopen? In het 
najaar kunt u een boom of 
plant kopen waar nog blad 
aan zit. Hierdoor weet u pre-
cies hoe een boom eruit ziet.

• In de herfst kunt u prachtig 
genieten van mooie kleuren 
met o.a. de volgende planten: 
Anemone japonica (Herfsta-

nemoon), Ariona (Appelbes), 
Asters, Callicarpa (Schoon-
vrucht), Hydrangea quercifo-
lio (Eikenbladhortensia), Rud-
beckia (Gele zonnehoed) en 
Sedum (Hemelsleutel).

Operatie Steenbreek en ‘Het 
vergeten tuinseizoen’
De gemeente Tynaarlo is aan-
gesloten bij Stichting Steen-
breek. Samen met deelnemen-
de gemeenten, waterschappen 
en provincies wil Stichting 
Steenbreek onze leefomgeving 
vergroenen. Stichting Steen-
breek is één van de initiatiefne-
mers van de najaarsactie ‘Het 
vergeten tuinseizoen’. Deze 
najaarsactie loopt van 1 t/m 31 
oktober, waarbij iedereen in 
Nederland via diverse activitei-
ten wordt geënthousiasmeerd 
om weer in het najaar actief in 
de tuin aan de slag te gaan. Kijk 
voor meer informatie en tips op 
www.vergetentuinseizoen.nl

Het najaar:
het vergeten tuinseizoen

Onlangs is aannemer Den Held 
boomverzorging In opdracht 
van de gemeente  gestart met 
snoeiwerkzaamheden in de 
wijk de Fledders te Vries. De 
snoeiwerkzaamheden bestaan 
uit het verwijderen van dood 
hout en hinderlijke laaghan-
gende takken. Ook worden 
een aantal slechte bomen ge-

De buitendienst van de ge-
meente Tynaarlo zet zo’n 40 
medewerkers in om het blad 
in de openbare ruimte op te 
ruimen. Met behulp van blad-
blazers, veegwagens, tractoren 
en vrachtwagens gaan de me-
dewerkers de bladeren te lijf. 
Het streven is om de openba-
re ruimte voor de kerstdagen 
bladvrij te maken. Of dit lukt is 
onder andere afhankelijk van 
het weer.

Wat doet u met uw bladafval?
Bladafval mag in de groe-
ne container, het aanbieden 

Bij de verzending van de brie-
ven Haal de warmte in huis is 
iets misgegaan. Het Drents 
Energieloket heeft samen met 
Winst uit je woning en de druk-
ker naar een goede oplossing 
gezocht. Besloten is dat aan 
alle adressen uit de lijst waaruit 
het is misgegaan een nieuwe 
brief te sturen. De nieuwe brie-
ven zullen binnen drie weken 
op de mat vallen. Gelukkig is er 
nog bijna t 700.000 aan bud-
get beschikbaar in Drenthe, 
waardoor woningeigenaren in 
deze “tweede ronde” nog ge-

kapt. De werkzaamheden ne-
men ongeveer vier weken in 
beslag. Hebt u vragen over de 
snoeiwerkzaamheden neem 
dan contact op met  de heer Jan 
van Dijken (opzichter gemeen-
tewerken). Hij is bereikbaar via 
het algemene telefoonnummer 
0592 – 266 662.

van deze container is gratis. 
Daarnaast staan op   zo’n 150 
plekken in de gemeente tot 
de week voor kerst ‘bladbak-
ken’ (hekken), waar u ook uw 
blad kwijt kunt. De gemeente 
leegt de bakken regelmatig. 
In de week voor kerst ruimt de 
gemeente de bladbakken op. 
Waar de bakken staan kunt 
vinden op www.tynaarlo.nl.
Er mag alleen blad in de bakken 
en niet allerlei ander tuinafval 
zoals takken enz. Dit tuinaf-
val kan in de groene container 
of u kunt dit brengen bij de 
milieustraat.

noeg kans hebben om mee te 
doen aan de campagne.
Meer informatie kijk op 
https://haaldewarmteinhuis.nl/
waardebon/brief/

Snoeiwerkzaamheden Vries

Gemeente ruimt blad in 
openbare ruimte op

Campagne “Haal de warmte in huis” 

Maandag 26 oktober start Roe-
lofs Wegenbouw uit Den Ham 
In opdracht van de gemeente 
Tynaarlo met werkzaamheden 
aan de Asserstraat tussen de 
rotonde bij de Fledders en de 
komgrens richting Assen. 
De Asserstraat krijgt nieuw 
asfalt, er worden nieuwe be-
tonbanden aangebracht en er 
komt nieuwe belijning. Afhan-
kelijk van de weersomstandig-
heden zijn de werkzaamheden 
rond 20 november afgerond.

Tijdens de werkzaamheden 
wordt doorgaand verkeer 
omgeleid via de A28, bestem-
mingsverkeer is wel mogelijk. 
Wel is er hinder door de werk-
zaamheden.

Op 18 en 19 november is de weg 
voor al het verkeer afgesloten, 
uitgezonderd fietsers. Op deze 
twee dagen wordt naast de 
omleiding via de A28 een aan-
vullende omleidingsroute inge-
steld voor bestemmingsverkeer 
via de Vriezerhoek en de Hooi-
dijk. De omleidingsroutes zijn 
met borden aangegeven.

Vragen
Hebt u vragen over de werk-
zaamheden neem dan contact 
met de heer Freddy Hoogheem 
(projectleider) of de heer Wim 
Danhof (dagelijks toezicht-
houder). Zij zijn bereikbaar via 
0592- 26 66 62 of per e-mail 
info@tynaarlo.nl

Werkzaamheden Asserstraat Vries

De gemeente Tynaarlo start 
dinsdag 20 oktober op begraaf-
plaats De Eswal in Vries met 
het ruimen van de stoffelijke 
resten uit graven waarvan de 
grafmonumenten zijn verwij-
derd. Hierbij is een respectvolle 
ruiming het uitgangspunt. Tij-
dens het ruimen wordt het be-
treffende deel van de begraaf-
plaats afgeschermd, zodat de 
werkzaamheden niet zichtbaar 
zijn. Na de ruiming worden de 
stoffelijke resten overgebracht 
naar een verzamelgraf op de 
begraafplaats.

Ruimen graven begraafplaats De Eswal

Sporthal De Kamp in Vries was 
woensdag 7 oktober het de-
cor van de ondertekening van 
het sport- en beweegakkoord 
van Tynaarlo. Daarin werken 
sportverenigingen, commer-
ciële aanbieders, onderwijs, 
zorg, welzijn en de gemeente 
samen om nog meer inwoners 
de positieve werking van sport 
en bewegen te laten ervaren. 
Wethouder Hans de Graaf zet-
te namens de gemeente Ty-
naarlo zijn handtekening.

Het sportakkoord is opgesteld 
door zo’n dertig verschillen-
de partners. In het document 
zijn vijf ambities geformuleerd 

die de komende tijd vertaald 
worden in concrete sport- en 
beweegprojecten. De samen-
werking zorgt ervoor dat het 
sport- en beweegaanbod in 
de gemeente Tynaarlo verder 
wordt versterkt. En dat een ge-
zonde leefstijl maximaal wordt 
gestimuleerd. “Sport, onder-
wijs en gemeente werken al 
heel goed samen in Tynaarlo”, 
zegt sportformateur Hans Slen-
der, die het proces begeleidde. 
“Dit akkoord zorgt ongetwij-
feld voor nieuwe initiatieven 
die nog eens een extra impuls 
geven aan alles wat er al ge-
daan wordt.”

Ondertekening sport- en
beweegakkoord Tynaarlo

Duurzaamste huis van
Drenthe staat in Paterswolde
Wethouder Oetra Gopal van duurzaamheid heeft maandag 
12 oktober Miriam Van Dijk gefeliciteerd met de verkiezing 
van het Duurzaamste huis van Drenthe. Daarnaast bezocht de 
wethouder de familie Lanting in Eelde, zij zijn derde gewor-
den in deze verkiezing.  

Wethouder Oetra Gopal: “Wij zijn als gemeente trots dat wo-
ningeigenaren zulke mooie stappen zetten op weg naar een 
duurzame samenleving. Zij zijn een voorbeeld voor anderen. 
Het werkt goed dat mensen elkaar vertellen over welke  stap-
pen ze kunnen zetten en hoe het in de praktijk werkt.”

De meeste mensen vinden 
hout stoken in de open haard 
of houtkachel gezellig, lekker 
warm en leuk om te doen.
Toch is een houtvuurtje niet 
alleen maar gezellig en knus. 
De rook kan schadelijk zijn 
voor het milieu, maar ook voor 
de gezondheid. Vrijgekomen 
fijnstof kan bijvoorbeeld voor 
ademhalingsproblemen zorgen 

bij mensen, die last hebben van 
hun luchtwegen. Hoeveel scha-
delijke stoffen er vrijkomen, 
hangt af van de manier waar-
op je stookt. Daarnaast kunnen 
buren last hebben van de hout-
rook.

Toch een vuurtje stoken?
Doe het dan verantwoord
Stook alleen droog hout, stook 

geen papier en karton en ge-
bruik nooit geverfd of geïm-
pregneerd hout. Stook ook niet 
bij windstil of mistig weer, de 
rook blijft dan hangen en kan 
veel luchtvervuiling veroorza-
ken.
Kijk voor meer tips om goed te 
stoken op www.tynaarlo.nl

Verantwoord hout stoken

Tot 30 oktober 2020 worden 
er door ANWB Medical Air 
Assistance trainingsvluchten 
uitgevoerd op en rondom Gro-
ningen Airport Eelde. Dit is 
noodzakelijk voor het aanle-
ren en bijhouden van de vaar-
digheden om te werken met 
nachtzichtapparatuur. 
Gemiddeld wordt er één trai-

ningsvlucht in de namiddag ge-
vlogen en twee vluchten tussen 
20:00 en 23:00 uur. In het week-
end zijn er geen trainingsvluch-
ten.
Tijdens de oefening wordt er 
gebruik gemaakt van een re-
serve traumahelikopter.
Meer info: kijk op 
groningenairport.nl/actueel/

Trainingsvluchten traumaheli

Oetra Gopal feliciteert familie Lanting

Oetra Gopal feliciteert Miriam van Dijk


