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Uit de Raad
Vooruitblik raadsvergadering  
2 maart, 20.00 uur 
De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de 
raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Op de agenda staat onder  
andere:

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 in totaal vieren-
dertig appartementen mogelijk. Het ontwerp bestemmings-
plan wordt na instemming van de raad voor zes weken ter 
inzage gelegd. Daarnaast wil het college van burgemeester 
en wethouders voor toekomstige ontwikkelingen in het  
centrum een nieuw beeldkwaliteitsplan opstellen in samen-
werking met inwoners. De raad wordt gevraagd hiermee in 
te stemmen. 

Mailabonnement op raadsagenda
Wilt u op de hoogte blijven van de raadsagenda’s? U kunt 
kosteloos een mailabonnement nemen. U ontvangt dan 
een mail op het moment dat de  agenda van de raad op de  
website wordt gepubliceerd. U kunt dit regelen via de raads-
website: raad.tynaarlo.nl 

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live 
meekijken via raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in 
de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via:  
griffie@tynaarlo.nl.

Vooraankondiging cursus Politiek Actief
Vorig jaar organiseerde de raad de cursus Politiek Actief. In-
woners met interesse in de lokale politiek of vragen over 
hoe de gemeente nu eigenlijk werkt volgden drie cursus-
avonden en kregen zo een kijkje in het gemeentehuis. De 
cursus was al snel volgeboekt en dus heeft de raad besloten 
dit jaar de cursus opnieuw aan te bieden. Binnenkort volgt 
er meer informatie. Maar is uw interesse al gewekt, meld u 
dan vast aan via griffie@tynaarlo.nl. Het aantal beschikbare 
plaatsen is beperkt.

Nogal wat culturele onderne-
mers kunnen geen subsidie 
krijgen omdat ze net niet aan 
alle voorwaarden voldoen. 
Terwijl iedereen snapt hoe erg 
moeilijk ze het op dit moment 
hebben. Valt daar niets aan te 
doen?

Dat was een van vragen die 
aan de orde kwamen in het 
eerste open cultuursgesprek 
van wethouder Oetra Gopal. 
Een andere vraag: het blij-
ken vooral de jongeren in de 
leeftijd 13 tot 16 jaar te zijn 
die moeilijk online te active-
ren zijn als het om cultuur of 
sport gaat. Hoe kunnen we 
hen tòch bereiken?

“Ik kan natuurlijk niet alle 
problemen van de mensen 
in de cultuur oplossen,” zegt 
wethouder Gopal, “maar ik 
wil wel heel graag doen wat 
ik kan. Zo ga ik (samen met de 
provincie) het rijk vragen zijn 
subsidievoorwaarden voor 
culturele ondernemingen aan 
te passen, milder te maken. En 
we hebben zelf als gemeente 
onze culturele potjes. Ik wil 
die graag zo effectief en eer-
lijk mogelijk inzetten. Maar 

daarvoor moet ik wel weten 
wie wat waarvoor precies no-
dig heeft, en waar vooral de 
pijn zit. Los daarvan ben ik erg 
geïnteresseerd in hoe het op 
dit moment met de mensen in 
de culturele sector gaat.”

Samen met collega’s van de 
andere Drentse gemeenten 
kijkt Oetra wat zij nog meer 
voor de culturele sector kun-
nen doen. Met burgemeester 
Marcel Thijsen is ze in gesprek 
om te kijken of er voor jon-
geren van 13 tot 16 á 17 toch 
geen coronaproof activiteiten 
mogelijk zijn.

Onverwacht mooi was dat 
culturele ondernemers in het 
eerste open cultuurgesprek 
ook met elkaar in contact 
kwamen, ervaringen deelden 
en konden gaan kijken hoe ze 
elkaar misschien kunnen hel-
pen.

Voor wethouder Gopal alle 
reden om door te gaan met 
de gesprekken. In haar ei-
gen woorden: “Cultuur is van 
levensbelang voor onze sa-
menleving, maar ook indivi-
dueel voor elk van ons. Daar-

om moeten we de culturele 
ondernemers en de andere 
mensen in de cultuur steunen 
waar we dat redelijkerwijze 
kunnen. Open gesprekken 
zijn daarvoor onmisbaar.”

Het volgende digitale open 
cultuurgesprek is 1 maart tus-
sen 19.00 en 20.00 uur. Wil 
je meedoen? Stuur dan een 
mailtje naar l.reinalda@tynaar-
lo.nl. Dan krijg je de link naar 
het gesprek toe gemaild.

Open cultuurgesprekken 
gaan door

Deze week valt de aanslag gemeentelijke belasting-
en en WOZ-beschikking 2021 weer op de mat.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw 
woning in 2021?
De gemeente stelt jaarlijks de waarde vast aan de 
hand van onder andere verkoopprijzen van verge-
lijkbare woningen in de buurt. Verder kijkt zij naar 
het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de 
woning. 
De WOZ-waarde die u in 2021 ontvangt gaat over 
de woningwaarde van begin 2020, maar eventuele 
wijzigingen aan het object in 2020 zijn wel meege-
nomen in de waardering per 1 januari 2021. 

Onroerende zaakbelasting
Het tarief van de belasting bedraagt een percenta-
ge van de WOZ-waarde. Het percentage bedraagt 
voor:
De gebruikersbelasting (niet-woning) 0,1083%
De eigenarenbelasting (niet-woning) 0,1630%
De eigenarenbelasting (woning) 0,1050% 

Rioolheffing
In het belastingjaar 2021 is het tarief voor riool-
heffing bij een waterverbruik van 0 tot en met 
350 m3 net als in 2020 vastgesteld op € 165,87  
Voor overige tarieven kunt u terecht op 
www.tynaarlo.nl/belastingen.

Afvalstoffenheffing
Het vastrecht afvalstoffenheffing voor 2021 be-
draagt € 110,- per jaar, hierop wordt een korting 
van € 10,- toegepast. Dit betekent dat er € 100,00 in 
rekening wordt gebracht.
Ook wordt de afrekening afvalstoffenheffing 2020 
in rekening gebracht. De afrekening afvalstoffen-
heffing omvat de geleverde kilo’s restafval en het 
aantal ledigingen in 2020, de hoeveelheid grofvuil 
dat bij de milieustraat is aangeleverd en/of het grof-
vuil dat aan huis is opgehaald en het eventueel ver-
strekken van een nieuwe container of milieupas. 
In de AfvalwijzerApp menu Diftar kunt u inloggen 
voor een overzicht van de aangeboden kilo’s en le-
digingen in 2020.

Overzicht tarieven afvalstoffenheffing 2020:
Restafval (grijs) per kilo € 0,18
Restafvalcontainer per lediging € 3,00
GFT-afval (groen) gratis
PMD-afval (oranje) gratis
Betaald deel milieustraat per kilo  € 0,14
met een minimum tarief van € 2,80
Ondergrondse container 30 liter
Per inworp € 0,54
Ondergrondse container 60 liter
Per inworp € 1,08

Automatische incasso
Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastin-
gen via automatische incasso, dan wordt het to-
taalbedrag in tien termijnen van uw rekening afge-
schreven. Maakt u geen gebruik van automatische 
incasso dan moet u het bedrag van de aanslag in 
twee termijnen betalen.

Meer informatie
U leest meer informatie op de achterzijde van uw 
aanslagbiljet en op www.tynaarlo.nl/belastingen.

Woz-beschikking en gemeentelijke belastingen 2021
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17 maart 2021:  
Tweede Kamerverkiezing 
Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing.  
In verband met het coronavirus treffen wij tijdens deze Tweede  
Kamerverkiezing extra maatregelen. Wij doen dit om ervoor te  
zorgen dat het voor u veilig is om te stemmen en het voor  
stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Gezondheidscheck  
Samen met uw stempas ontvangt u een gezond-
heidscheck. U dient voor u naar het stemlokaal gaat 
thuis deze gezondheidscheck te doorlopen. Beant-
woordt u op de verkiezingsdag één van de vragen 
met ‘Ja’, dan dient u thuis te blijven. U kunt dan een 
andere kiezer voor u laten stemmen (machtigen). 
 

Stemlokaal  
Ga indien mogelijk stemmen in het stemlokaal dat op 
uw stempas staat vermeld. Hierdoor wordt de drukte 
in de stemlokalen gespreid en verminderd op de ver-
kiezingsdag.  
 
In verband met het coronavirus kan het zijn dat u in 
een ander stemlokaal moet stemmen dan u bij vorige 
verkiezingen gewend was. Alle stemlokalen zijn  
zorgvuldig uitgezocht zodat u er veilig kunt stemmen. 
De stemlokalen worden zo ingericht dat u 1,5 meter 
afstand kunt houden van andere kiezers en van de 
leden van het stembureau. Er worden kuchschermen 
aangebracht tussen de kiezers en stembureauleden. 
De stemhokjes, tafels, en dergelijke worden geregeld 
gereinigd. U krijgt een eigen rood potlood dat u  
na het stemmen mee naar huis mag nemen.  
In het stemlokaal is het dragen van een mondkapje 
verplicht. 
 

Briefstemmen  
Alle kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen de 
mogelijkheid om per brief te stemmen. Alles wat u 
nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u 
thuis. De briefstem kunt u in een PostNL brievenbus 
doen of afgeven op het afgiftepunt: Kornoeljeplein 1, 
Vries. Het afgiftepunt is op werkdagen geopend van 
woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 
8.30 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van  
7.30 tot 21.00 uur.  
 
Op 13, 15, 16 en 17 maart verrichten de briefstem- 
bureaus de vooropening van de briefstemmen vanaf 
9.00 uur in Sporthal Groote Veen, Boomgaard 7 te 
Eelde. Op 17 maart verrichten de briefstembureaus 
de stemopneming van de reeds ontvangen brief-
stemmen vanaf 10.00 uur in Sporthal Groote Veen, 
Boomgaard 7 te Eelde. De vooropening en stemop-
neming zijn openbaar. De uitslag van de stemming 
wordt op woensdag 17 maart na 21.00 uur bekend 
gemaakt in Sporthal Groote Veen. 
 

Vervroegd stemmen  
op 15 en 16 maart  
Voor kiezers met een kwetsbare gezondheid is  
het mogelijk om al op maandag 15 maart en dinsdag 
16 maart te gaan stemmen. In de gemeente Tynaarlo 
zijn daarvoor drie stemlokalen aangewezen.  
De bedoeling is dat kwetsbare kiezers de drukte op 
17 maart kunnen ontwijken en veilig zelf kunnen gaan 
stemmen. De volgende drie stemlokalen zijn op 
deze dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 
 

 
  STEMBUREAU                      ADRES 

  Harens Lyceum                  Julianalaan 78, Zuidlaren 

  Sporthal Groote Veen        Boomgaard 7, Eelde 

  Gemeentehuis                    Kornoeljeplein 1, Vries 
 
De stemopneming van het vervroegd stemmen vindt 
plaats op woensdag 17 maart vanaf 10.00 uur in 
Sporthal Groote Veen, Boomgaard 7 te Eelde.  
De stemopneming is openbaar. De uitslag van de 
stemming wordt op woensdag 17 maart na 21.00 
uur bekend gemaakt in Sporthal Groote Veen.  
 

Wat neemt u mee naar  
het stembureau?   
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas  
en een identiteitsbewijs nodig. Dat is een  
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.  
Uw identiteitsbewijs mag  
maximaal vijf jaar  
verlopen zijn.  
Dat betekent dat achter  
de tekst ‘geldig tot’ de  
datum 18 maart 2016  
staat of een latere datum.  
Ook als u uw identiteits- 
bewijs niet tijdig heeft  
verlengd kunt u dus nog 
uw stem uitbrengen.  
 
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 telefonisch een afspraak 
inplannen via 0592-266 662. Een nieuw identiteits- 
bewijs aanvragen duurt ongeveer een week. 
 

Wat te doen als u uw stempas 
niet heeft ontvangen, bent  
kwijtraakt of als deze  
beschadigd is?   
Dan kunt u digitaal een stempas aanvragen via 
www.tynaarlo.nl/verkiezingen. U kunt ook in het  
gemeentehuis persoonlijk een stempas aanvragen. 
Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.  
Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 12 maart om 
17.00 uur bij ons binnen zijn. 
 

Wilt u in een andere  
gemeente uw stem uitbrengen?   
Dan heeft u een kiezerspas nodig. Via 
www.tynaarlo.nl/verkiezingen kunt u digitaal een  
kiezerspas aanvragen. U kunt ook in het gemeente-
huis persoonlijk een kiezerspas aanvragen.  
Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.  
Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 12 maart om 
17.00 uur bij ons binnen zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemmen bij volmacht: iemand 
anders voor u laten stemmen    
Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkie-
zing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stem-
men met een machtiging (een volmacht). Iemand 
machtigen kan op twee manieren: 
 
1. Een onderhandse volmacht. Vul hiervoor het ge-

deelte op de achterkant van uw stempas volledig 
in. 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 verlenen 
aan iemand die in een andere gemeente staat in-
geschreven. In dat geval moet deze persoon zijn 
stem in de gemeente Tynaarlo uitbrengen. Daar-
voor 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 onderhandse volmacht 
aan deze persoon alleen via een kiezerspas verle-
nen (dit kan niet via uw stempas). 

 
2. Een schriftelijke volmacht. Op deze manier kunt u 

elke andere kiezer machtigen. Oók een kiezer uit 
een andere gemeente. Tot en met vrijdag 12 maart 
17.00 uur is het mogelijk om een volmacht digitaal 
aan te vragen via www.tynaarlo.nl/verkiezingen. 
Op onze site kunt u ook het formulier downloaden 
om schriftelijk een verzoek in te dienen. Degene 
die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw 
identiteitsbewijs meer nodig. 

Adressen stembureaus op 17 maart   
Op 17 maart zijn er 25 stembureaus geopend. U kunt  
van 7.30 uur tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in een van 
deze stembureaus. Op een aantal locaties is meer dan  
1 stembureau aanwezig.  Alle stembureaus zijn toegan-
kelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. 
 
  STEMBUREAU   ADRES 
Ons Dorpshuis                             Bähler Boermalaan 4, Paterswolde 

VV Actief                                       Burg. J.G. Legroweg 30, Paterswolde 

Sporthal Groote Veen (1)            Boomgaard 7, Eelde 

Sporthal Groote Veen (2)           Boomgaard 7, Eelde 

Pizzeria Da Gianni                       Nieuwe Akkers 39, Paterswolde 

Restaurant 't Huys van Bunne  Donderenseweg 1, Bunne  

MFA Borchkwartier (1)                Borchsingel 41, Eelderwolde   

MFA Borchkwartier (2)                Borchsingel 41, Eelderwolde 

Sporthal De Kamp (1)                  Oosterkampen 1, Vries 

Sporthal De Kamp (2)                 Oosterkampen 1, Vries 

MFA Yders Hoes                          Betmersweg 2, Yde 

OBS het Oelebred                      Rozenstraat 18, Tynaarlo 

Dorpshuis Oudemolen              Hoofdweg 105, Oudemolen 

MFA De Zeijer Hoogte               Ubbenaseweg 7, Zeijen 

Dorpshuis Klein Kruierij             De Kruijerij 2, De Groeve 

Sporthal De Zwet (1)                   De Klencke 32, Zuidlaren 

Sporthal De Zwet (2)                   De Klencke 32, Zuidlaren 

Brasserie 't Hof van Zuidlaren   Groningerstraat 10, Zuidlaren 

GKv Kandelaarkerk                     Schipborgerwg 45 a, Zuidlaren 

Harens Lyceum                           Julianalaan 78, Zuidlaren 

Paviljoen De Bloemert               De Bloemert 5, Midlaren 

Dorpshuis De Zaandorre           Dorpsstraat 28 a, Zuidlaarderveen  

Gemeentehuis                            Kornoeljeplein 1, Vries 

't Loughoes                                  Kosterijweg 2, Eelde 

Brinkhotel                                     Brink O.Z. 6, Zuidlaren 
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De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 8 maart 
van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de coro-
na-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 maart 12.00 uur, via een medewerker van het 
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)

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.

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.

Ondanks de lockdown, organiseren lokale sportaanbieders ook 
deze periode weer een aanbod van kennismakingslessen voor 
de jeugd. Soms betaal je daarvoor een kleine vergoeding. Op 
www.tynaarlo.nl/sportpret  kun je zien welke activiteiten wor-
den aangeboden en kun je je inschrijven voor één of meerdere 
activiteiten.
Momenteel kun je de buitensporten hockey en korfbal uit-
proberen. Daarnaast kun je vanuit huis verschillende dansen 
beoefenen, zoals streetdance, tapdance, breakdance, ballet en 
kleuterdans. En ook judo wordt op een alternatieve wijze aan-
geboden. Kies wat leuks en meld je aan!

De komende weken zijn in de 
nieuwe woonwijken van de 
gemeente landmeters aan het 
werk. Er wordt gemeten in Ter 
Borch in Eelderwolde, Groote 
Veen in Eelde en Oude Tol in 
Zuidlaren daarnaast wordt 
ook nog op kleine schaal op 
andere plaatsen in de ge-
meente gemeten.

Met behulp van gps meetap-
paratuur brengen de land-
mesters de omgeving in kaart 

zoals woningen, wegen, bo-
men en sloten. 
Met deze informatie wordt de 
Basisregistratie Grootschali-
ge Topografie van Nederland 
(BGT) bijgewerkt.

De (BGT) is een digitale kaart 
van Nederland waarop ge-
bouwen, wegen, waterlo-
pen, terreinen en spoorlijnen 
eenduidig zijn vastgelegd. 
De kaart wordt gebruikt bij 
de uitoefening van allerlei 

overheidstaken zoals bijvoor-
beeld het maken van bestem-
mingsplannen, onderhoud 
van openbare ruimte of de 
handhaving van openbare 
orde en veiligheid. De BGT is 
voor iedereen in te zien via  
www.pdok.nl.
De metingen worden verricht 
door de gemeente Gronin-
gen. Heeft u vragen? Neem 
dan telefonisch contact op 
met de gemeente Tynaarlo via 
0592-266662.

Landmeters aan de slag

Kerststukjes 
graven 
Veel mensen zetten rond 
de kerstdagen kerststukjes 
bij graven op de begraaf-
plaatsen. Sommige kerst-
stukjes staan er nog steeds 
en zijn verwelkt of verdord. 
Om de begraafplaatsen er 
weer netjes uit te laten zien 
vragen wij de kerststuk-
jes, maar ook lege vazen, 
bloempotten en ander on-
gebruikt materiaal weg te 
halen. Kerststukjes en an-
dere voorwerpen die na 15 
maart bij de graven staan 
worden opgeruimd door 
de gemeente. 


