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Er zijn inmiddels nieuwe ma-
nieren bijgekomen om met 
de gemeente en het coa te 
praten over de komst van een 
azc in de Bladergroenschool 
in Paterswolde. Ook de be-
schikbare informatie hiervoor 
blijft steeds verder toenemen. 
Hoe gaat het terrein ingevuld 
worden? Komen er gebou-
wen bij? Hoe overlast tot een 
minimum te beperken?
De eenvoudigste manier is 
vragen stellen en ideeën op-
peren via asiel@tynaarlo.nl. 
Vragen worden snel beant-
woord, waardoor e-mailge-
sprekken kunnen ontstaan. 
Liever telefonisch contact? 
Ook dat kan. Bij omwonen-
den die de situatie in hun om-
geving willen laten zien, komt 
de burgemeester graag op 
bezoek, uiteraard binnen de 
coronaregels en passend bin-
nen ieders agenda.
Inmiddels hebben B&W om-
wonenden ook uitgenodigd 
om deze week samen met 
het COA te praten over de in-

vulling van het terrein om de 
school zelf, het aantal bewo-
ners en andere onderwerpen 
die voor de omwonenden van 
belang zijn. Wie daaraan mee 
wil doen, kan dat kenbaar 
maken via asiel@tynaarlo.nl. 

Niemand uitsluiten
B&W geven de voorkeur aan 
informatie- en communica-
tiemiddelen die voor (bijna) 
iedereen toegankelijk en ver-
trouwd zijn, om niemand uit 
te sluiten. Helaas zijn in coro-
natijd ook voor veel mensen 
nieuwe communicatiemidde-
len onvermijdelijk, met name 
digitaal vergaderen. 
Groepen die zelf als groep 
met B&W over het azc willen 
praten, kunnen zich via asiel@
tynaarlo.nl melden om daar-
voor een afspraak te maken. 
B&W willen zelf omwonen-
den het liefst voor Teams-
overleg uitnodigen wanneer 
er nieuws is over de verdere 
invulling van het azc in de 
Bladergroenschool. Dat is 

wanneer het COA de plannen 
daarvoor verder gaat invul-
len, wat het doet wanneer 
duidelijk is geworden dat het 
azc definitief door gaat. Dan 
kan het COA ook afspraken 
maken over een omwonen-
denoverleg.

Meer weten?
Wie meer wil weten over de 
plannen voor een azc, kan 
op www.tynaarlo.nl/azc hier-
over meer dan vijftig vragen 
en antwoorden vinden. Plus 
documenten. En een video-in-
terview met burgemeester 
Thijsen.
Wie op de hoogte gehouden 
wil worden, kan zich ook op 
www.tynaarlo.nl/azc aanmel-
den voor de Nieuwsbrief AZC 
Paterswolde.

Meepraten over komst AZC 
in de Bladergroenschool

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 verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zijn achter 
de rug, maar over een jaar 
staan er nieuwe verkiezin-
gen voor de deur, dit keer 
voor de gemeenteraden. 
Wilt u een kijkje nemen 
achter de schermen van de 
lokale politiek of wilt u ont-
dekken of meedoen aan de 
verkiezingen van volgend 
jaar iets voor u is? Geef u dan 
op voor de gratis cursus Poli-
tiek Actief. De cursus wordt 
georganiseerd door de ge-
meenteraad van Tynaarlo. 

Programma
De cursus Politiek Actief is 
bedoeld voor iedereen die 
erover denkt politiek actief 
te worden, maar nog niet 
precies weet wat de moge-
lijkheden zijn en voor ieder-

een die meer wil weten over 
hoe de gemeente en de loka-
le politiek werkt. De cursus 
bestaat uit drie bijeenkom-
sten met daarin een combi-
natie van theorie en praktijk 
en gelegenheid om kennis te 
maken met raadsleden. Er is 
aandacht voor onder andere 
politieke partijen, verkiezin-
gen, bestuurlijke besluitvor-
ming, gemeentefinanciën 
en de instrumenten van de 
raad. Tijdens de vierde en 
afsluitende avond volgen de 
deelnemers een raadsverga-
dering.

Praktische informatie
De drie cursusavonden zijn 
op maandagavond 12, 19 
april en 10 mei. Alle cursus-
bijeenkomsten zijn voor-
alsnog digitaal. De cursus 

wordt afgesloten met het 
digitaal bijwonen van de 
raadsvergadering op dins-
dag 11 mei. Om de cursus te 
kunnen volgen bent u een 
tablet, laptop of pc nodig. 

Aanmelden
Deelname is gratis, maar het 
aantal beschikbare plaatsen 
is beperkt. Meld u dus snel 
aan. Wilt u bij het aanmel-
den aangeven waarom u 
deze cursus wilt volgen? Er 
is ruimte voor maximaal 25 
cursisten. U kunt aanmelden 
tot en met maandag 5 april 
via griffie@tynaarlo.nl Ver-
meld daarbij uw naam, adres 
en telefoonnummer.  Heeft 
u nog vragen? Dan kunt u 
bellen met de griffie: 0592 
266 662. 

Cursus Politiek Actief, meld u aan!

Wethouder Oetra Gopal is 
gebiedswethouder voor Eel-
de-Paterswolde, wethouder 
Pepijn Vemer is gebiedswet-
houder voor Vries en wet-
houder Hanneke Wiersema is 
gebiedswethouder voor Zuid-
laren. 
De gebiedswethouders voor 
Eelde en Zuidlaren houden ie-
dere tweede donderdag van 
de maand tussen 15.00 uur 
en 16.30  uur spreekuur voor 
inwoners.
De gebiedswethouder voor 
Vries houdt iedere tweede 

vrijdag van de maand tussen 
14.00 en 16.00 uur spreekuur 
voor inwoners.
Vanwege het coronavirus is 
het spreekuur momenteel te-
lefonisch. 

Woont u in Eelde-Paterswol-
de, Vries of Zuidlaren en heeft 
u een vraag of verzoek voor 
uw gebiedswethouder? Dan 
kunt u op donderdag 8 april  
(Eelde en Zuidlaren) of vrijdag 
9 april (Vries) deelnemen aan 
het telefonisch spreekuur.

Telefonisch spreekuur wethouders 

Wilt u deelnemen aan het telefonisch spreekuur dan is 
het noodzakelijk dat u zich daar van tevoren voor aan-
meldt. Dat kan door uiterlijk woensdag 7 april een e-mail 
te sturen naar bestuur@tynaarlo.nl of door te bellen naar 
de gemeente via 0592 – 266 662. 
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Door de coronacrisis komen 
steeds meer huishoudens in 
financiële problemen. Voor 
deze huishoudens is er de Tij-
delijke Ondersteuning Nood-
zakelijke Kosten (TONK). 
Noodzakelijke kosten zijn kos-
ten voor gas, water, elektra, 
huur en hypotheek.
 
Heeft u als gevolg van de Co-
ronacrisis sinds 1 januari 2020 

meer dan 30% inkomsten-
verlies gehad? En verdiende 
u (samen met uw eventuele 
partner) in januari 2021 min-
der dan € 2.500 netto per 
maand? Wellicht komt u in 
aanmerking voor de TONK. 
De regeling loopt van 1 ja-
nuari 2021 tot en met 30 juni  
2021 en wordt met terugwer-
kende kracht door Werkplein 
Drentsche Aa uitgevoerd. 

Aanvragen kan tot 1 augustus 
2021.
 
Kijk op  www.wpda.nl voor 
alle voorwaarden. Hier leest u 
ook hoe u een aanvraag doet.

Tijdelijke regeling voor huishoudens 
in financiële nood

De ombudsvoorziening van 
Tynaarlo houdt maandag 
12 april van 09.30 tot 10.30 
uur spreekuur. In verband 
met de corona-maatrege-
len is er geen spreekuur 
in het gemeentehuis maar 
een telefonisch spreekuur.

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

http://www.wpda.nl

