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Kerstbomen 
De gemeente haalt begin januari geen afgedankte kerstbomen 
meer op. De afgedankte kerstbomen mogen, in stukken ge-
knipt, in de groene container of tijdens openingsuren naar de 
milieustraat worden gebracht. Hieraan zijn geen kosten ver-
bonden.

Wilt u een bezoek brengen 
aan de milieustraat? Houd 
dan rekening met de volgen-
de coronamaatregelen:
1. Er worden maximaal acht 

personen toegelaten, iede-
re inzittende in de auto telt 
mee, dus kom alstublieft al-
leen. Maak van een bezoek 
aan de milieustraat in deze 
tijd geen uitje!

2. Er worden maximaal vier 
auto’s met één inzittende 
bij de betaalde afvalstro-
men (dus op het perron) 
toegelaten. Zitten er meer 
mensen in een auto, dan 
wordt het aantal toe te la-
ten auto’s lager.

3. Er worden maximaal vier 

auto’s met één inzittende 
bij de gratis afvalstromen 
toegelaten. Zitten er meer 
mensen in een auto, dan 
wordt het aantal toe te la-
ten auto’s lager.

4. Wist u dat er op diverse 
plekken in de gemeente 
glasbakken en kledingcon-
tainers staan? Papier kunt 
u brengen naar een verza-
melcontainer in de buurt, 
of wordt huis aan huis op-
gehaald. Kom daarom als-
tublieft niet met één doos-
je papier, een paar flessen 
of een zak kleding naar de  
milieustraat, maar lever dit 
in de buurt in. Zo houden 
we de milieustraat voor  

iedereen beter toeganke-
lijk.

5. De toegangshekken van 
de milieustraat sluiten om 
15.45 uur.

6. Tip: kom niet direct bij de 
opening van de milieu- 
straat maar wat later op 
de dag, dan is het meestal 
niet meer zo druk. Kijk op  
www.tynaarlo.nl voor de 
openingstijden van de  
milieustraat.

Op deze manier proberen we 
het aantal mensen dat tegelij-
kertijd op de milieustraat is zo 
laag mogelijk te houden en de 
verspreiding van het coronavi-
rus tegen te gaan. Alvast be-
dankt voor uw medewerking!

Bezoek milieustraat

Woont u in Eelde-Paterswolde 
of in Zuidlaren en heeft u een 
vraag of verzoek voor uw ge-
biedswethouder?
Dan kunt u op donderdag 
14 januari deelnemen aan 
het telefonisch spreekuur. 
Wethouder Oetra Gopal 
is gebiedswethouder voor  
Eelde-Paterswolde en wet-
houder Hanneke Wiersema is 
gebiedswethouder voor Zuid-
laren. Zij houden iedere twee-
de donderdag van de maand 
spreekuur voor inwoners  

tussen 15.00 uur en 16.30 uur. 
Vanwege het coronavirus is 
het spreekuur momenteel te-
lefonisch. 

Wilt u deelnemen aan het 
telefonisch spreekuur dan is 
het noodzakelijk dat u zich 
daar van tevoren voor aan-
meldt. Dat kan door uiterlijk 
13 januari een e-mail te stu-
ren naar bestuur@tynaarlo.nl 
of door te bellen naar de ge-
meente via 0592 – 266 662. 

Telefonisch spreekuur  
wethouders Gopal en Wiersema

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en ken-
nisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestem-
mingsplannen etc.) verplicht digitaal.

Via  https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen
blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisge-
vingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze 
website 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.

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.

Doe je deze maand ook mee met IkPas? Dit betekent dat je in 
de hele maand januari geen alcohol drinkt. Lijkt je dat wat? 
Meld je aan via IkPas.nl Veel succes!

http://www.tynaarlo.nl
mailto:bestuur@tynaarlo.nl
https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen
http://IkPas.nl

