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Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belasting- 
en en WOZ-beschikking 2021.  Op dit aanslagbiljet staat de 
WOZ-beschikking 2021, OZB 2021, afvalstoffenheffing 2021, 
korting vastrecht 2021 en rioolheffing 2021. Kijk voor de 
tarieven 2021 op www.tynaarlo.nl/belastingen. Nieuw dit jaar 
is dat ook de afrekening afvalstoffenheffing 2020 op dit aan-
slagbiljet staat. De afrekening afvalstoffenheffing omvat de 
geleverde kilo’s restafval en het aantal ledigingen in 2020, 
de hoeveelheid grofvuil die bij de milieustraat is aangeleverd  
en/of het grofvuil dat aan huis is opgehaald en het eventueel 
verstrekken van een nieuwe container of milieupas.
In de Afvalwijzer App menu Diftar kunt u inloggen voor een 
overzicht van de aangeboden kilo’s en ledigingen. 

De tarieven afvalstoffenheffing 2020 zijn:
Restafval (grijs) per kilo 0,18 
Restafvalcontainer per lediging 3,00 
GFT-afval (groen) gratis 
PMD-afval (oranje) gratis 
Betaald deel milieustraat Per kilo 0,1 
Ondergrondse container 30 liter 0,54 
Ondergrondse container 60 liter 1,08 

Vragen
Heeft u vragen over uw belastingaanslag? Neem dan  
contact op met team Belastingen via 088 – 123 0900, of kijk op  
www.tynaarlo.nl/belastingen

Belastingaanslagen van de gemeente

Wat vinden inwoners, onder-
nemers en weggebruikers van 
de herinrichtingsplannen voor 
de Hoofdweg in Eelde? Gaat 
hun voorkeur uit naar een 
30-kilometer- of een 50-kilo-
meterweg? Het college van 
burgemeester en wethouders 
wil hier inzicht in krijgen en 
houdt daarom een online pei-
ling. Vanaf 5 februari kunnen 
belanghebbenden gedurende 
twee weken hun mening ge-
ven. 

Waarom deze peiling?
Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft in 
juli 2020 het ontwerp voor de 
Hoofdweg vastgesteld: een 
50-kilometerweg met bijbe-
horende weginrichting. Hier-
op gaven aanwonenden aan 
zich niet gehoord te voelen in 
hun wens een 30-kilomerweg 
te maken van de Hoofdweg. 
Ook kwamen er reacties van 
ondernemers en actiegroe-
pen. Signalen die wethouder 
Hanneke Wiersema serieus 
neemt: “De keuze van het 
college voor een 50-kilome-
terweg is zorgvuldig afgewo-
gen. Maar ik zag ook dat dit 
de zorgen die er leefden niet 
wegnam. Daarom hebben we 

het scenario voor een 30-kilo-
meterweg laten uitwerken en 
houden we nu deze peiling.”

Definitief besluit
Later dit jaar neemt het colle-
ge van B&W een definitief be-
sluit over de herinrichting van 
de Hoofdweg. Wethouder 
Wiersema benadrukt daarbij 
dat de peiling onderdeel is 
van de besluitvorming: “Ook 
het advies van onder andere 
de Fietsersbond, Veilig Ver-
keer Nederland, de politie en 
het ambtelijk advies wegen 
we mee.”

Verschillen
Voor beide opties is door een 
ingenieursbureau een ont-
werp gemaakt, ieder met 
een eigen weginrichting. Een 
verschil is bijvoorbeeld dat de 
50-kilometerweg een voor-
rangsweg is, terwijl bij de 
30-kilometerweg het verkeer 
van rechts voorrang heeft. 
Waar de fietspaden bij de 
50-kilometerweg vrij liggen 
van de rijbaan, wordt er bij 
de 30-kilometervariant op de 
rijbaan gefietst. Hierdoor is 
er bij de 30-kilometervariant 
meer ruimte voor groen en 
parkeren. En waar de 50-ki-

lometerweg een asfaltweg 
is (met geluidreducerend  
asfalt), is de 30 kilometerweg 
een klinkerweg.

Meedoen
Er zijn nog meer verschillen. 
Wie meedoet aan de pei-
ling krijgt door middel van 
omschrijvingen en schetsen 
een goed beeld van de twee  
varianten, en kan op ba-
sis daarvan vervolgens zijn  
mening geven. Wethouder 
Wiersema: “Hoe meer mensen 
meedoen, hoe representatie-
ver de uitkomst. We willen ook 
heel graag weten hoe de men-
sen die we tot nu toe niet of  
nauwelijks hebben gehoord 
erover denken.”

Deelnemen kan van vrijdag 
5 t/m zondag 21 februari 
via www.tynaarlo.nl/peiling-
hoofdweg. Deelname aan 
de peiling is anoniem. Deel-
nemers wordt gevraagd hun 
postcode in te voeren, dit 
geeft de gemeente inzicht 
in de voorkeuren per straat/
wijk. Wie niet digitaal kan 
deelnemen kan contact op-
nemen met de gemeente via 
het algemene nummer (0592 
– 266 662).

Peiling Hoofdweg Eelde: 
50 of 30 kilometerweg?

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.



De vaccinaties van ouderen zijn gestart. Som-
mige GGD’en ontvangen signalen over oplich-
ting. Mensen die zich voordoen als GGD-me-
dewerker om ‘thuis te komen vaccineren’. Dat 
klopt niet. De GGD neemt geen contact op 
over deze vaccinaties en vaccineert niet aan 
huis. 

GGD Drenthe vaccineert ouderen bij het TT-cir-
cuit in Assen
Bij het Test- en Vaccinatiecentrum in Assen 
vaccineert GGD Drenthe nu ook thuiswonende 
ouderen vanaf 85 jaar. 
• Bent u tussen de 85 – 90 jaar?  

Dan krijgt u een uitnodigingsbrief van het 
RIVM. Hierin staat hoe u zelf een afspraak 
maakt.  

• Bent u ouder dan 90? 
Dan krijgt u een uitnodiging via de huis-
arts. Hierin leest u hoe u een afspraak 
kunt maken. De huisarts bepaalt wie 
gevaccineerd kan worden bij de GGD. De 
90-plussers die niet mobiel zijn, worden 
door de huisarts gevaccineerd.

Vraag hulp als u het invullen van de meege-
stuurde vragenlijst of maken van een afspraak 
lastig vindt. U mag ook iemand meenemen 
naar de vaccinatie. Neem ook uw identiteits-
bewijs, de vragenlijst en een mondkapje mee.

Bewoners van een zorginstelling worden in de 
instelling gevaccineerd
Zij ontvangen de uitnodiging van de instelling.

Zeven tips tegen oplichting in coronatijd
1. U neemt altijd zelf contact op voor het  

maken van de afspraak. 
2. De GGD komt nooit onaangekondigd aan 

de deur.  
3. GGD-testen en vaccinaties zijn gratis. 
4. De GGD vraagt nooit om financiële  

gegevens.
5. Een BSN-nummer wordt alleen gevraagd 

wanneer u ons belt (nooit als wij bellen).
6. Vertrouwt u het niet, neem dan zelf  

contact op met de GGD.
7. Bent u slachtoffer van oplichting?  

Bel dan de politie via 0900 – 8844. 

Vaccinaties ouderen: voorkom oplichting
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Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 26 januari
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:

Concept beleidskader nieuwe wet inburgering
De gemeenteraad heeft ingestemd met de beleidskaders 
nieuwe wet inburgering. Op 1 januari 2022 wordt de nieu-
we Wet inburgering ingevoerd. Het doel van de nieuwe wet 
is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. 
En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. Gemeenten krij-
gen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers 
die moeten inburgeren. Ter voorbereiding op de uitvoering 
van de nieuwe wet heeft de gemeente een concept beleids-
kader gemaakt. Hierin staat wat de nieuwe wet voor de ge-
meente betekent, wat de visie, doelen en beleidsuitgangs-
punten zijn en wat de gemeente wil bereiken. 

Motie stop gaswinning Westerveld
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de gaswinning 
in het winningsplan Westerveld stopt. Het winningsplan 
Westerveld omvat 11 gasvelden, waaronder de velden Vries-
Noord, Vries-Centraal en Vries-Zuid. In 2018 heeft de raad 
samen met de noordelijke Drentse gemeenten al eerder be-
zwaar gemaakt tegen de gaswinning. De aanleiding om op-
nieuw de Minister een verzoek te sturen om te stoppen met 
de gaswinning is dat eind vorig jaar de Raad van State de 
Minister van Economische zaken vier maanden de tijd heeft 
gegeven om de gebreken in het winningsplan aan te passen. 
De gemeenteraad van Tynaarlo vindt dat er moet worden 
afgezien van deze mogelijkheid tot reparatie van het win-
ningsplan en dat er gestopt moet worden met de gaswin-
ning in het Westerveld. Het veld is bijna leeg en ondertussen 
groeit de onrust bij inwoners en bestuurders. Burgemeester 
Thijsen zal namens de raad deze boodschap overbrengen 
aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Vooruitblik raadsvergadering 
9 februari, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden 
op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl 
In deze vergadering staan onder andere de volgende onder-
werpen op de agenda: 

Realisatie appartementen centrum Eelde
De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp bestem-
mingsplan ‘Eelde Appartementen centrum’ en het ontwerp 
wijziging beeldkwaliteitsplan ‘Centrum Eelde: uitwerking 
locatie Doedens/Koops’ ter inzage te leggen. Dit plan maakt 
de realisatie van drie woongebouwen met vierendertig 
appartementen mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan 
wordt na instemming van de raad voor zes weken ter inzage 
gelegd. Daarnaast wil het college van burgemeester en wet-
houders voor toekomstige ontwikkelingen in het centrum 
een nieuw beeldkwaliteitsplan opstellen in samenwerking 
met inwoners. De raad wordt gevraagd hiermee in te stem-
men. 

Huisvesting bibliotheek Eelde/Paterswolde
De huidige locatie van de bibliotheek in ’t Punthoes is tot 
september 2021 beschikbaar. Na deze datum wordt de loca-
tie gereed gemaakt voor huisvesting van het onderwijs en/of 
ontwikkeling voor woningbouw. De bibliotheek moet ver-
huizen. Op basis van een inventarisatie van beschikbare ge-
bouwen en locaties is gekeken wat op korte termijn de beste 
oplossing is voor de huisvesting van de bibliotheek. Het ge-
bouw aan de Schoollaan 18 in Eelde-Paterswolde is hiervoor 
het meest geschikt. De gemeenteraad wordt gevraagd geld 
beschikbaar te stellen voor het geschikt maken van het ge-
bouw aan de Schoollaan voor huisvesting van de bibliotheek 
voor een periode van twee tot vijf jaar. Ook worden de ove-
rige ruimtes gereed gemaakt voor gebruik voor verhuur aan 
(maatschappelijke) partners. 

Kijk live mee
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.

Wat kunnen we doen om 
voor jongeren in de gemeente  
Tynaarlo het bestaan in coro-
na-tijden leuker, aangenamer 
en spannender te maken?

Veel? Niks? Een beetje? Wat 
dan? Daarover wil wethouder  
Oetra Gopal van de gemeen-
te Tynaarlo graag met jou  
praten.

Je ziet minder vrienden, je 
kunt niet naar school, veel is 
dicht en er is een avondklok. 
Hoe beleef je dat? En wat 
kunnen we doen om het toch 
leuker te maken? Lucht je hart 
en vertel je ideeën! 

Oetra Gopal en de jongeren-
werkers van Trias gaan hier-

over graag met jou en andere 
jongeren in gesprek, en wel in 
een digitale bijeenkomst op 
donderdag 4 februari, vanaf 
19:00 uur.

Heb je belangstelling? Zorg 
dan dat je erbij bent! Stuur 
een mail naar jongerenwerk@
tynaarlo.nl en je krijgt een mail 
met een link toegestuurd.

Jongeren in de gemeente  
Tynaarlo! Zorg dat je erbij bent!


