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“Wat ik zo mooi vind aan een
Repair Café, is dat het twee heel
belangrijke zaken bij elkaar
brengt”, aldus wethouder Kraaij-
enbrink. “Het is enerzijds een
café, waar koffie en thee 
geschonken wordt en gezellig-
heid en elkaar ontmoeten hoog
in het vaandel staan. Anderzijds
worden hier dingen nog ouder-
wets gerepareerd. Hoeveel 
spullen worden er wel niet naar
de stort gebracht, die met gemak
nog een tweede leven kunnen
hebben? Met dit Repair Café
draagt u daar een belangrijk
steentje aan bij.”

Heeft u een waterkoker die niet
meer werkt? Een broek met een
scheur erin? Of een fiets waar-
van de ketting steeds los schiet?
Breng ‘m eens langs bij het Repair
Café! Hier worden simpele 
gebreken gratis gerepareerd.

Na een vestiging in Vries is er nu
ook een Repair Café op het 
Lentisterrein in Zuidlaren 
geopend. Wethouder René
Kraaijenbrink was er woensdag
20 februari bij om de feestelijke
opening te verrichten. Hij mocht
meteen zelf aan de slag: op een
bakfiets moest een fietsbel 
gemonteerd worden.

Repair Café Zuidlaren feestelijk geopend 
Bij dit Repair Café werken veer-
tien vrijwilligers en cliënten van
Lentis samen om uw spullen te
repareren. U vindt het Repair
Café op het Werkplein van het
Lentisterrein (E25), achter de 
fietsenmakerij. Het Café is elke
eerste en derde woensdag van
de maand geopend, van 13.00
uur tot 15.30 uur. De eerstvol-
gende keer is woensdag 6 maart. 

Wie weet treft u wethouder
Kraaijenbrink er ook een keer:
hij was zo enthousiast dat hij
heeft toegezegd binnenkort ook
een middag te komen helpen.

Tweede inloopavond herinrichting
Ruiterweg-Zeegsersteeg 
Nationaal Park Drentsche Aa en de gemeenten Aa en Hunze en 
Tynaarlo organiseren maandag 4 maart een inloopavond over de
herinrichting van de Ruiterweg-Zeegsersteeg. 

Met de herinrichting wil het nationaal park de aantrekkelijkheid
van het beekdal van het Schipborgerdiep behouden en verbeteren.
In januari 2018 werd een eerste inloopavond georganiseerd, waar
een schetsontwerp werd besproken met belangstellenden. De 
ontvangen reacties zijn beoordeeld en verwerkt in een aangepast
plan. Wensen en belangen van inwoners, recreanten en het
nationaal park zijn hierin zoveel mogelijk samengebracht.  

Tweede inloopavond
Tijdens de tweede inloopavond geven medewerkers van het 
Nationaal Park Drentsche Aa, de gemeenten Aa en Hunze en 
Tynaarlo en Arcadis een toelichting op het gewijzigde plan.

Belangstellenden kunnen tussen 19:30 en 21:00 uur terecht in
Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen aan de Schipborger-
weg 8 in Zeegse. Het is een informele inloopbijeenkomst waar-
bij bezoekers zelf kunnen bepalen wanneer zij binnen willen lopen.

Agenda
Dinsdagavond 5 maart: 20.00 uur
• Openbare raadsinformatieavond, gemeentehuis Vries

Op de agenda: Woningmarktonderzoek

Kijk voor meer informatie op raad.tynaarlo.nl.

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:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 11 maart
van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het
gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 7 maart 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

Op 3 maart gaat in Vries een Grip & Glans cursus van start. Iedereen
die op een positieve manier aan zijn of haar toekomst wil werken kan
hieraan meedoen. De cursus is in het bijzonder geschikt voor mensen
die op zoek zijn naar een nieuwe balans in het leven. Bijvoorbeeld na
het verlies van een dierbare, baan, gezondheid of mobiliteit. Het kan
ook ondersteuning bieden voor mensen die langer (zelfstandig) thuis
willen blijven wonen.

Samen met de ervaren docenten Renske van Benthem en Nieske van
Sichem gaan de deelnemers aan de slag met zaken als positief den-
ken, initiatief nemen en daadkracht. Omdat het in groepsverband is
kunnen de deelnemers elkaar hierbij ondersteunen en ontstaan er
vaak langdurige contacten.

De cursus is ontwikkeld door het UMCG  en de Rijksuniversiteit 
Groningen en bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van 2 tot
2,5 uur in een groep van acht tot tien deelnemers. 

De cursus start woensdag 13 maart om 10.00 uur in dorpshuis de
Pan in Vries en kost t 45,-, exclusief koffie/thee.

Meer info/aanmelding: 
Janet Dekker, Sociaal team Vries, tel. 0592-338938, 
janet.dekker@stichtingtrias.nl of Nieske van Sichem, Grip & Glans 
docent/begeleider, tel. 06-50898838 n.vansichem@ziggo.nl

Voor uitgebreide info kijk op www.gripenglans.nl.

Meer grip op je leven en glans in
je toekomst?
Grip & Glans cursus in Vries

wanneer er iemand op die plek
begraven wil worden. Wanneer
een graf eenmaal geruimd
wordt, worden de stoffelijke res-
ten herbegraven in een verza-
melgraf.

Te verwijderen grafstenen
hebben een bordje
Grafstenen die worden verwij-
derd zijn te herkennen aan een
bordje bij het graf. Tevens hangt
de lijst met graven waar het om
gaat op het publicatiebord bij de
hoofdingang van de begraaf-
plaats.

Vragen
Hebt u vragen of wilt u meer in-
formatie, neem dan contact op
met de gemeente Tynaarlo. Dit
kan telefonisch op werkdagen
van 8.30 – 12.00 uur via 0592- 26
66 62. Of stuur een e-mail naar
info@tynaarlo.nl

De gemeente start in mei met het
verwijderen van graven waarvan
de rechthebbenden afstand heb-
ben gedaan. De werkzaamheden
starten op de begraafplaatsen De
Eswal in Vries en aansluitend op
De Duinen in Eelde.

Niet over één nacht ijs
Nabestaanden en rechthebben-
den hebben de mogelijkheid ge-
had om zich te melden en de
grafrechten al dan niet te verlen-
gen.  Daar waar grafrechten ver-
lengd moesten worden, hebben
de rechthebbenden een brief
met een aanbod tot verlenging
gekregen. 

Graven worden pas geruimd
op het moment van herge-
bruik
De gemeente verwijdert de graf-
stenen, maar ruimt de graven
nog niet meteen. Dat gebeurt pas

Gemeente verwijdert grafstenen 

• Waterschap: u kunt alleen een onderhandse volmacht
geven aan een iemand die een stempas voor het-
zelfde waterschap als die van u heeft ontvangen.

Waar kunt u stemmen?
Voor de Provinciale Staten kunt u in elk stembureau 
binnen de gemeente Tynaarlo stemmen.
Dit geldt niet voor de waterschappen. U kunt stemmen
in het stembureau dat ligt in het gebied van het water-
schap waarvoor u een stempas heeft ontvangen. Op
www.tynaarlo.nl/stembureaus vindt u een overzicht
waar u voor welk waterschap kunt stemmen.

Wilt u in een andere gemeente uw stem 
uitbrengen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig 
(zie www.tynaarlo.nl/stemmen-een-andere-gemeente).
Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 15 maart
12.00 uur bij ons binnen zijn. Tot en met dinsdag 19
maart 12.00 uur kunt u in het gemeentehuis persoon-
lijk een kiezerspas aanvragen. Neemt u hiervoor een 
geldig legitimatiebewijs mee.
• Waterschap: informeert u bij de gemeente waar u wilt

gaan stemmen of u in alle stembureaus in deze 
gemeente voor uw waterschap kunt stemmen.

• Provinciale Staten: u kunt alleen stemmen in een 
gemeente binnen de provincie Drenthe.

Toegankelijkheid
Een aantal stembureaus is niet volledig toegankelijk
voor mensen met een lichamelijke handicap. Op
www.tynaarlo.nl/stembureaus kunt u zien welke stem-
bureaus niet aan de eisen voldoen.

Heeft u vragen over de verkiezingen?
Op www.tynaarlo.nl/verkiezingen vindt u meer infor-
matie over deze verkiezingen. Vindt u hier geen 
antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen
met onze afdeling Publiekszaken via telefoonnummer
0592 266 662. De openingstijden van de afdeling 
Verkiezingen zijn: maandag tot en met donderdag van
8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

gemeentehuis. Neemt u hiervoor een geldig legitima-
tiebewijs mee. 

Stemmen
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas(sen) en een
identiteitsbewijs (ID-bewijs) nodig. Dat is een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs (voor de waterschappen
geldt ook een vreemdelingendocument).

Is uw ID-bewijs verlopen?
Uw ID-bewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dat
betekent dat achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 21
maart 2014 staat of een latere datum. Ook als u uw ID-
bewijs niet tijdig heeft verlengd, kunt u dus nog uw stem
uitbrengen.

Is uw ID-bewijs meer dan vijf jaar verlopen? 
Of heeft u geen ID-bewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw ID-bewijs aan (alleen op 
afspraak). Dat duurt ongeveer een week.

Wilt u geen ID-bewijs aanvragen en toch 
stemmen?
Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. 
Dat gaat via een schriftelijke volmacht (zie
www.tynaarlo.nl/iemand-anders-voor-u-laten-stemmen).
Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 15 maart
12.00 uur bij ons binnen zijn. Wilt u voor beide verkie-
zingen een volmacht geven, dan moet u twee keer een
aanvraag doen.
• Waterschap: u kunt alleen een volmacht geven aan 

iemand die een stempas voor hetzelfde waterschap als
die van u heeft ontvangen.

• Provinciale Staten: u kunt alleen een volmacht geven
aan iemand die ook een stempas heeft ontvangen
voor de provinciale staten van Drenthe.

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 stem-
pas(sen) volledig in (een onderhandse volmacht). Geef de
ingevulde stempas(sen) en (een kopie van) uw ID-bewijs
mee aan de persoon die voor u gaat stemmen (deze per-
soon moet ook een stempas van de gemeente Tynaarlo
hebben ontvangen).

Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen
van de Provinciale Staten en van de waterschappen
Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest gehouden.

Waar stemt u over?
• Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden

van de Provinciale Staten van Drenthe.
• Bij de waterschapsverkiezing kiest u de leden van het

algemeen bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s,
of de leden van het algemeen bestuur van het 
Waterschap Noorderzijlvest. 

Waterschappen
Binnen de gemeente Tynaarlo liggen twee water-
schappen. De grens tussen beide waterschappen loopt
van noord naar zuid, ongeveer langs de A28. Het rech-
ter deel van de gemeente betreft het waterschap Hunze
en Aa’s. Het linker deel is het gebied van het waterschap
Noorderzijlvest. U woont in één van beide waterschap-
pen, en zult van dat waterschap een stempas ontvangen.
U kunt niet stemmen voor het andere waterschap.

Stempas 
De stempassen zijn op 23 februari bezorgd. 

Heeft u maar één stempas ontvangen. Dan heeft dat te
maken met uw kiesgerechtigdheid.

Als u niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt,
kunt u niet stemmen voor de Provinciale Staten. 
U ontvangt dan alleen een stempas voor de water-
schapsverkiezingen.  

Wat te doen als u uw stempas(sen) niet heeft 
ontvangen, bent kwijtraakt of als ze beschadigd
zijn?
Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via een
formulier. Deze vindt u op onze website
(www.tynaarlo.nl/stempas). Uw aanvraag moet uiterlijk
op vrijdag 15 maart, 12.00 uur binnen zijn. Wilt u
beide stempassen aanvragen, dan moet u twee keer een
aanvraag doen.

Tot en met dinsdag 19 maart 12.00 uur kunt u ook
persoonlijk vervangende stempassen aanvragen in het

20 maart waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen


