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Woensdag 17 maart 2021 worden de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gekozen. Samen met alle andere kiezers kunt 
u bepalen wie in de Tweede Kamer komen. 
Maak daarom gebruik van uw stemrecht en 
ga stemmen.

Waar stemt u over?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen kiest 
u welke partijen er in de Tweede Kamer  
komen.

Stempas
Eind februari krijgt u uw stempas thuisge-
stuurd. Inwoners met de Nederlandse natio-
naliteit ontvangen een stempas. 

Waar kunt u stemmen?
Ga indien mogelijk stemmen in het stemlo-
kaal dat op uw stempas staat vermeld. Hier-
door wordt de drukte in de stemlokalen ge-
spreid en verminderd op de verkiezingsdag. 
Let op! In verband met het coronavirus kan 
het zijn dat u in een ander stemlokaal moet 
stemmen dan u bij vorige verkiezingen ge-
wend was. Alle stemlokalen zijn zorgvuldig 
uitgezocht zodat u er veilig kunt stemmen. 

Wat heeft u nodig als u wilt stemmen?
U gaat met uw stempas en uw identiteits- 
bewijs naar het stemlokaal. Uw identiteits- 
bewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
In het stemlokaal krijgt u een stembiljet dat u 
met het rode potlood invult en daarna in de 
stembus doet.

Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar 
verlopen? Of heeft u geen identiteitsbewijs 
meer? 
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs 
aan. Dit kan alleen op afspraak. U kunt tele-
fonisch een afspraak inplannen via 0592-266 
662. Een nieuw identiteitsbewijs aanvragen 
duurt ongeveer een week.

Wilt u geen ID-bewijs aanvragen en toch 
stemmen?
Dan kunt u iemand anders voor u laten stem-
men. Dat gaat via een schriftelijke volmacht 
(zie https://www.tynaarlo.nl/verkiezingen/ie-
mand-anders-voor-u-laten-stemmen). Uw aan-
vraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart voor 
17.00 uur bij ons binnen zijn. U kunt ook een 
schriftelijke volmacht geven aan iemand die 
in een andere gemeente ingeschreven staat.

Heeft u wel een ID-bewijs maar wilt u toch 
iemand anders voor u laten stemmen?
Vul dan het gedeelte op de achterkant van 
uw stempas volledig in (een onderhandse 
volmacht). Geef de ingevulde stempas en 
(een kopie van) uw identiteitsbewijs mee 
aan de persoon die voor u gaat stemmen.  
U kunt ook een onderhandse volmacht verle-
nen aan iemand die in een andere gemeente 
staat ingeschreven. In dat geval moet deze 
persoon zijn stem in de gemeente Tynaar-
lo uitbrengen. Daarvoor heeft hij – naast 
de onderhandse volmacht die u hem geeft 
– een  kiezerspas nodig die hij in zijn eigen 
gemeente moet aanvragen. Wanneer de 
gemachtigde in een andere gemeente zijn 
stem uitbrengt, dan kunt u een onderhand-
se volmacht aan deze persoon alleen via een 
kiezerspas verlenen (dit kan niet via uw stem-
pas). Hoe u een kiezerspas kunt aanvragen, 
leest u hieronder.

Wilt u in een andere gemeente uw stem 
uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig (zie  
https://www.tynaarlo.nl/verkiezingen/stem-
men-een-andere-gemeente). Uw aanvraag 
moet uiterlijk op vrijdag 12 maart om 17.00 
uur bij ons binnen zijn. Tot en met vrijdag 12 
maart 17.00 uur kunt u in het gemeentehuis 
persoonlijk een kiezerspas aanvragen. Neemt 
u hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. 
U kunt met een kiezerspas in elke gemeente 
in Nederland stemmen.

Wat te doen als u uw stempas kwijtraakt of 
als deze beschadigd is?
Dan kunt u een vervangende stempas aan-
vragen via onze website of persoonlijk op 
het gemeentehuis. Uw aanvraag moet uiter-
lijk op vrijdag 12 maart om 17.00 uur bij ons 
binnen zijn. 
Tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur kunt u 
in het gemeentehuis persoonlijk een vervan-
gende stempas aanvragen. Neemt u hiervoor 
een geldig legitimatiebewijs mee. 

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen vindt u 
meer informatie over deze verkiezingen. 
Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, 
dan kunt u contact opnemen met onze afde-
ling Publiekszaken via telefoonnummer 0592 
266 662. 

Verkiezingen17 maart 2021 
Woont u in Eelde-Paterswol-
de of in Zuidlaren en heeft 
u een vraag of verzoek voor 
uw gebiedswethouder? 
Dan kunt u op donderdag 
11 februari 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  
telefonisch. 

Wilt u deelnemen aan het 
telefonisch spreekuur dan is 
het noodzakelijk dat u zich 
daar van tevoren voor aan-
meldt. Dat kan door uiterlijk 
10 februari 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

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 8 febru-
ari van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de co-
rona-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis 
maar een telefonisch spreekuur.

Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 4 februari 12.00 uur, via een medewerker van 
het team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 
662).



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.

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmakingen en 
kennisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, be-
stemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.
Via https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen blijft 
u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. 
U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website 
opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de be-
kendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor 
deze e-mailservice via bovenstaande link.

Gebiedsontwikkelaar Bouw-
fond Property Development 
(BPD) houdt op woensdag 
3 februari om 20.30 uur een 
online informatiebijeenkomst 
over de realisatie van de 34 
appartementen in het cen-
trum van Eelde. 

Nieuwe ontwikkelaar
De appartementen zijn ge-
pland op de hoek Hoofdweg 
– Burgemeester Strubenweg, 
op de percelen van voormalig 
garage Koops en het naast-
gelegen terrein van de fami-
lie Doedens. Er zijn al enkele 
jaren plannen om van dit ge-
bied een woonlocatie te ma-
ken met appartementen. Na 
het faillissement van de vori-

ge ontwikkelaar lag het pro-
ject een tijdje stil. Afgelopen 
zomer nam BPD het project 
over. De nieuwe ontwikkelaar 
ging aan de slag met de inge-
diende zienswijzen en voerde 
een aantal wijzigingen door 
in het ontwerp.

Vragen insturen
Om geïnteresseerden en be-
langhebbenden verder te in-
formeren en vragen te beant-
woorden organiseert BPD een 
online informatieavond op 
woensdag 3 februari om 20.30 
uur. Het is een online sessie 
waarin de gebiedsontwikke-
laar, de architect en de ge-
meente een toelichting geven 
op het plan. Aanwezigen kun-

nen vooraf vragen insturen.

Aanmelden
De bijeenkomst kan thuis op 
de eigen laptop of computer 
gevolgd worden. Ook is het 
mogelijk om de uitzending op 
een later moment terug te kij-
ken. Ook na afloop is het nog 
mogelijk om te reageren. 
Aanmelden voor de digita-
le bijeenkomst en eventuele 
vragen stellen kan door een 
e-mail te sturen naar commu-
nicatie.nom@bpd.nl.  U ont-
vangt dan op 3 februari voor 
aanvang een kijklink met 
instructies.  Voor informatie 
kunt u contact opnemen met 
BPD via telefoonnummer 038-
4254460. 

Online informatiebijeenkomst 
appartementen centrum Eelde

Dit komt omdat er veel water 
in zit. Dat is op zich niet erg. 
Als het afval echter vastgevro-
ren zit aan de bodem van de 
groencontainer kunnen wij de 
container moeilijk legen. Soms 
lukt dit helemaal niet. Dan 
blijft er dus afval achter in de 
groencontainer. Om dit soort 
problemen te voorkomen, on-
derstaand een aantal tips:
• Laat het natte groente- en 

fruitafval zo veel mogelijk 
uitlekken, dat scheelt water 
dat kan bevriezen.

• Leg een paar lege eierdo-
zen onder in de groencon-
tainer

• Leg een oude krant onderin 
de groencontainer; dit ab-
sorbeert het nat dat uit het 
GFT-afval komt. Dit voor-
komt in veel gevallen het 
vastvriezen in de bodem 
van de groencontainer. Het 
GFT-afval kan zo tijdens het 
legen makkelijker uit de 
groencontainer vallen.

• Meng het GFT-afval dat erg 
nat is (in laagjes) met ‘dro-
ger’ GFT-afval bijvoorbeeld 
fijn snoeiafval of bladeren.

• Gebruik composteerbare 
biozakken in de GFT-bak

• Zet de groencontainer niet 
te vroeg aan de straat maar 
wel voor 7.30 uur.

• Zet de groencontainer zo-
veel mogelijk uit de wind, 
bijvoorbeeld in een schuur-
tje, garage of achter een 
schutting. 

• Vastvriezen van het dek-
sel wordt voorkomen door 
een takje onder het deksel 
te leggen.

Gebruik bovenstaande tips, zo 
voorkom je  dat de container 
niet (volledig) wordt geleegd. 

Groente- fruit en tuinafval 
kan bij vorst vastvriezen

De gemeente Tynaarlo is op 
zoek naar rechthebbenden van 
graven op de begraafplaatsen 
in Vries, Eelde en Zuidlaren. 
Van een aantal graven is door 
bijvoorbeeld verhuizing of 
overlijden de rechthebbende 
niet meer bij ons bekend. Dit 
is wel noodzakelijk voor de be-
graafplaatsadministratie. 

Om de administratie weer 
compleet te maken, plaatst de 
gemeente bij deze graven een 
bordje met de tekst: “De recht-
hebbende van dit graf wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de gemeente Tynaarlo”. 
Een lijst met de graven waar 

het om gaat hangt op het pu-
blicatiebord bij de hoofdin-
gang van de begraafplaats. 

Staat er een bordje bij het 
graf dat u bezoekt?
Bent u rechthebbende van het 

graf of nabestaande van dege-
ne die begraven is? Neem dan 
contact op met de gemeen-
te Tynaarlo. Telefonisch via  
0592 – 26 66 62 of per e-mail 
info@tynaarlo.nl.

Bent u rechthebbende van een graf? 


