
 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 30 december

Agenda
Dinsdag 5 januari 20.00 uur raadsvergadering
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live mee-
kijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets 
zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de 
griffie via: griffie@tynaarlo.nl.

Gewijzigde openingstijden  
gemeentehuis en milieustraat
• Donderdag 31 december is het gemeentehuis vanaf 

12.00 uur gesloten voor het publiek. 
Ook is het gemeentehuis na 12.00 uur telefonisch niet 
bereikbaar.  
Jeugdhulp is voor spoedvragen telefonisch bereikbaar 
van 12.00 tot 17.00 uur via 0592-266 640 
De milieustraat is normaal geopend van 12.30 – 15.45 uur

• Vrijdag 1 januari, zijn het gemeentehuis en de milieu- 
straat gesloten.

• Zaterdag 2 januari, is de milieustraat normaal geopend 
van 12.30 – 15.45 uur.

Wijziging afvalinzameling 
Nieuwjaarsdag
Afvalinzameling vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gaat naar 
zaterdag 2  januari. Kijk voor de actuele inzameldagen op 
www.mijnafvalwijzer.nl  of de Afvalwijzer App.

De afvalkalender 2021 staat online 
LET OP: Er zijn wijzigingen in de routes, kijk daarom goed 
op de digitale kalender om te zien of er op uw adres wat is  
gewijzigd. U vindt uw persoonlijke afvalkalender op 
www.mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer app. 
De  Afvalwijzer app kunt u gratis downloaden.

Kerstbomen 
De gemeente haalt begin januari geen afgedankte kerstbo-
men meer op. De afgedankte kerstbomen kunnen in de groene  
container of tijdens openingsuren naar de milieustraat worden 
gebracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Uitzending 2 januari 2021, 
NPO 1 om 19.05 uur met unie-
ke beelden uit natuurgebied 
De Onlanden.
De otter
Een sierlijk, speels maar 
schuchter waterdier dat zich 
zelden laat zien en in 1988 
in Nederland zelfs helemaal 

was verdwenen. Visfuiken, 
slechte waterkwaliteit, verlies 
van habitat en toenemend 
verkeer werd de otter fataal. 
Een legende die alleen nog 
voortleefde in plaats- en fa-
milienamen. Maar de otter is 
terug en hoe. Na 14 jaar van 
investeringen in natuurherstel 

werden de eerste otters uitge-
zet in Overijssel. De populatie 
groeit gestaag en verspreidt 
zich in Nederland. Inmiddels 
behoort zelfs de stadsgracht 
van Groningen tot het leef- 
gebied van dit unieke dier, die 
weer de rol van zoetwateram-
bassadeur op zich neemt. 

De otter, een legende 
keert terug 

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 11  
januari van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de  
corona-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis 
maar een telefonisch spreekuur.
Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 7 januari 12.00 uur, via een medewerker van 
het team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 
662)

Voor het aanvragen van een 
paspoort (tot 18 jaar) of ID-
kaart (tot 12 jaar) moeten 
de (gezag)ouders persoonlijk 
toestemming geven. Vanaf  
1 januari kunt u die toestem-
ming ook digitaal via de web-
site van de gemeente door-
geven met uw eigen DigiD. 
Ouders hoeven voortaan dus 

niet meer persoonlijk langs te 
komen op het gemeentehuis 
om dit te regelen. Dat geldt 
ook voor een ouder die niet in 
de gemeente Tynaarlo woont.

Lukt het niet om de toestem-
ming digitaal door te geven, 
dan kunt u op afspraak per-
soonlijk toestemming geven. 

Dit kan in het gemeentehuis 
voor of tijdens de aanvraag 
van het paspoort of ID-kaart 
van uw kind. Een afspraak 
hiervoor kan gemaakt wor-
den via 0592 266 662. Meer 
informatie over de toestem-
ming voor een reisdocument 
is te vinden op: https://www.ty-
naarlo.nl/paspoort-id-rijbewijs. 

Digitaal toestemming geven voor een 
paspoort of ID-kaart voor kinderen

Jaarwisseling 2020/2021
Oud en nieuw wordt dit coronajaar net even anders

Vuurwerkverbod
Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Dit jaar is er een verbod op het verkopen, vervoeren en 
afsteken van consumentenvuurwerk in het hele land. Het verbod geldt niet voor fopvuur-
werk en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals  trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. 
Zo zorgen we er samen voor dat we de ziekenhuizen en politie niet extra belasten voor,  
tijdens en na oud en nieuw. Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. Voor wie zich niet 
aan de regels houdt, is de straf een boete van minimaal € 100. De boete voor het afsteken 
van vuurwerk is zelfs € 250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch 
vuurwerk afsteken. 

Carbidschieten 
Carbidschieten mag op 31 december 2020 van 10.00 uur tot 18.00 uur, er mag alleen  
geschoten worden wanneer men een ontheffing heeft van de gemeente. Vanwege de  
coronamaatregelen is publiek tijdens het carbidschieten NIET TOEGESTAAN! Kijk voor een 
overzicht van de afgegeven ontheffingen op www.tynaarlo.nl.

Glasbakken, papier- en kledingcontainers
De glasbakken en de papier- en kledingcontainers zijn afgesloten van 31 december tot  
2 januari.

Afvalcontainers en andere losse spullen binnenhalen
Zet uw afvalcontainers binnen. Let ook op andere losse spullen zoals tuinmeubelen en  
brievenbussen.
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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.


