
kerst ‘bladbakken’ (hekken),
waar u uw blad kwijt kunt. Waar
de bakken staan kunt vinden op
www.tynaarlo.nl. Er mag alleen
blad in de bakken en niet allerlei
ander tuinafval en takken. De ge-
meente leegt de bakken regel-
matig. In de week voor kerst
ruimt de gemeente de bladbak-
ken op.

De gemeente ruimt het blad
in de openbare ruimte op
De buitendienst van de ge-
meente zet zo’n 40 medewerkers
in om het blad in het openbare
gebied op te ruimen. Met hulp
van bladblazers, veegwagens,
tractoren en vrachtwagens gaan
zij de bladeren te lijf. Het streven
is om de openbare ruimte voor
de kerstdagen bladvrij te hebben.
Maar het weer speelt bij de plan-
ning een belangrijke rol.

Wat doet u met uw bladafval?
Op zo’n 150 plekken in de ge-
meente staan tot de week voor

100.000 blaadjes op een hoop

Agenda
Zondag 4 november: 10.00 uur
Trashwalk Wedbroeken, Tynaarlo. Start op de parkeerplaats aan De
Wedbroeken (tegenover het Veenmeer) Wethouder Oetra Gopal
loopt ook mee. 
Info en opgeven: www.trashwalking.nl/wedbroeken
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• Bel direct 112 bij verdachte si-
tuaties. De politie komt liever te
vaak dan te laat. Snel alarm
slaan betekent een grotere
kans om de inbrekers te pak-
ken.

• Start een buurtpreventiegroep
via bijvoorbeeld WhatsApp bij
u in de buurt.

Het is weer vroeg donker ’s
avonds. Dat weten helaas ook
straatrovers, woninginbrekers en
overvallers. Tussen november en
maart vinden jaarlijks bijvoor-
beeld het hoogste aantal wo-
ninginbraken plaats. De aanpak
hiertegen heeft hoge prioriteit
bij politie en gemeente. En zij
kunnen uw hulp hierbij goed ge-
bruiken.

Wat kunt u als bewoner het
beste doen als u de deur uit
gaat? 

• Geef uw huis een bewoonde
indruk. Gebruik tijdschakelaars
en bewegingssensoren.

• Sluit ramen en deuren en doe
alles op slot. Ook als u alleen
even boodschappen doet of de
hond uit laat.

Alert tijdens de donkere dagen!
• Wacht niet totdat u zelf slacht-

offer wordt, maar zorg pre-
ventief voor goed hang-en-
sluitwerk van deuren en ramen
in huis. 

Kijk voor meer informatie en tips
op de website van de politie,
www.politie.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

den. Een afspraak maken kan tot
en met donderdag 8 november
12.00 uur via een medewerker
van team Juridische Zaken van
de gemeente (tel. 0592-266 662).

De ombudsman- en vrouw van
Tynaarlo houden maandag 12
november van 09.30 tot 10.30
spreekuur in het gemeentehuis.
In overleg kan het gesprek ook
op een andere locatie plaatsvin-

Groningen Airport Eelde is dit
jaar te gast in de stand van Ty-
naarlo. Zij geven onder andere
informatie over de mogelijkhe-
den om zakelijk te vliegen
vanaf de luchthaven. Bezoekers
van de stand kunnen meedoen
aan een prijsvraag en maken
daarmee kans op 4 vliegtickets
naar München.

Ga in gesprek met
college van B&W
Het college van Burgemeester
en wethouders is op dinsdag 6
november vanaf 14.00 aanwe-
zig in de stand. Iets te bespre-
ken? Dit is uw kans!

Boek een gratis
toegangskaart
Wilt u de beurs bezoeken?
Ga dan naar
www.promotiedagen.nl en
vraag een toegangskaart aan.
U ontvangt de kaart vervolgens
per mail. 

De Promotiedagen is dé beurs
voor alle zakelijke branches met
25.000 bezoekers en zo’n 600
deelnemende bedrijven. Groot
en klein, jong en oud, start-ups
en gevestigde orde. Op het pro-
gramma staat een doorlopende
stroom van workshops, presen-
taties, colleges, pitches, net-
werkborrels, meet and greets,
matchmakingsessies en debat-
ten.

In de stand van de gemeente....
Ook de gemeente Tynaarlo is
aanwezig op de beurs. In de
stand van Tynaarlo is alle
informatie te vinden over de
woonwerk- en bedrijfskavels op
Businesspark Ter Borch. Ook
wordt er informatie gegeven
over de bedrijvenregeling
Drenthe. Dit is een subsidiere-
geling voor ondernemingen die
zich in de gemeente Tynaarlo
willen vestigen, bijvoorbeeld op
businesspark Ter Borch. De re-
geling is er ook voor bedrijven
in de gemeente met plannen
voor uitbreiding of innovatie. 

6 en 7 november

Bezoek de Tynaarlo-stand op de
Promotiedagen in Martiniplaza

en/of service kan worden gedaan.
De inloopavond vindt plaats tus-
sen 19.00 en 20.00 uur in ‘Huis te
Zeijen’ aan de minister Cremer-
straat 8 in Zeijen. Het ontwerp-
bestemmingsplan ligt ter inzage
en u kunt uw vragen stellen aan
de initiatiefnemers en medewer-
kers van de gemeente.

De gemeente houdt op donder-
dag 8 november een inloop-
avond over het ontwerpbestem-
mingsplan van het woonzorg-
initiatief aan de Minister Cremer-
straat 8 in Zeijen. Het voornemen
is om hier 16 levensloopbesten-
dige wooneenheden te realise-
ren, waarbij een beroep op zorg

Inloopavond woonzorginitiatief Zeijen

horst’, passend in de natuurlijke
omgeving.  

Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u
binnenlopen in het gemeentehuis
in Vries om de ontwerpplannen en
de diverse stukken in te zien. Zowel
medewerkers van de gemeente als
initiatiefnemers zijn aanwezig om
uw vragen te beantwoorden.

De gemeente houdt op woens-
dag 7 november een inloopbij-
eenkomst over het ontwerpbe-
stemmingsplan en ontwerp-
beeldkwaliteitsplan van ‘Schelf-
horst Natuurwonen’.

De initiatiefnemer wil tien wo-
ningen realiseren op het voor-
malig campingterrein ‘Schelf-

Inloopavond Schelfhorst Natuurwonen

• losse lampjes moeten goed
zichtbaar zijn. Er mag niets
overheen hangen;

• extra lampen zijn niet toege-
staan. Gebruik dus bijvoorbeeld
niet meer dan één koplamp.

Reflectoren
Een fiets hoort ook goede reflec-
toren te hebben: een rode re-
flector aan de achterkant, gele
reflectoren in de trappers en
witte of gele reflectoren op de
wielen. Extra reflectoren, bij-
voorbeeld aan jas of tas, maken
de fietser nog zichtbaarder. 

Meer weten? Kijk op 
www.veiligbereikbaardrenthe.nl

De dagen worden korter. Tijd om
even stil te staan bij fietsverlich-
ting. Een goede fietsverlichting
zorgt ervoor dat je zelf beter ziet
én dat je gezien wordt. Belang-
rijk!  

De belangrijkste fietsverlich-
tingsregels op een rij: 
• fietslampen mogen andere

weggebruikers niet verblinden;
• de lampen moeten recht voor-

uit en recht achteruit schijnen,
ze mogen niet knipperen en
losse lampjes mogen niet te
veel bewegen;

• losse lampjes mogen alleen aan
het bovenlichaam gedragen
worden. Bijvoorbeeld aan uw
kleding of tas;

Val op! Fiets verlicht!

tepomp en vloerisolatie, wor-
den elk jaar ook huizen aan-
gemeld met de nieuwste inno-
vaties, zoals woningen zonder
nutsaansluitingen, inzet van ac-
cu’s, waterstof als warmtebron,
etc.

Kom langs!
Nieuwsgierig naar duurzame
huizen bij ons in de buurt?
Neem dan een kijkje op
www.duurzamehuizenroute.nl
en meld u aan voor een be-
zoek op 3 of 10 november.

Op zaterdag 3 en 10 november
wordt voor de zesde keer de
Duurzame Huizen Route ge-
houden. In heel Nederland de-
len honderden huiseigenaren
hun duurzame verhaal met an-
deren. Ook bij ons in de buurt!
Iedereen die geïnteresseerd is
in duurzaam wonen kan een
bezoek brengen aan één van
de opengestelde woningen. 

Meer antwoorden
dan vragen
Heeft u een vraag als: ‘Hoeveel
geluid maakt een warmte-
pomp eigenlijk? Eerst je dak of
toch eerst je vloer isoleren?’ Tij-
dens de Route krijgen bezoe-
kers alle informatie, tips en
trucs over het verduurzamen
van een huis van de woning-
eigenaren zelf. 
Naast huizen met bekende
maatregelen zoals een warm-

Duurzaam wonen?
Laat u door de buren inspireren

verschrikker. Het project was, zo-
als u ook op de foto kunt zien,
een groot succes.

Ook een aanvraag doen?
Meer informatie over het leef-

Lokale (niet-commerciële) ver-
enigingen, stichtingen en inwo-
ners kunnen een beroep doen op
het Leefbaarheidsfonds van de
gemeente Tynaarlo. Het fonds is
bedoeld om initiatieven te on-
dersteunen waarbij inwoners sa-
men aan de slag gaan om de leef-
baarheid in hun buurt of dorp te
verbeteren. De gemeente draagt
minimaal € 200 en maximaal 
€ 5.000 bij aan de kosten van een
project.

Voorbeeld
Een voorbeeld waarvoor het leef-
baarheidsfonds de afgelopen tijd
gebruikt werd, is het project
‘Zeegse Verschrikkelijk Mooi’. In-
woners uit Zeegse sierden afge-
lopen zomer hun tuinen op met
eigengemaakte vogelverschrik-
kers. Hoogtepunt waren de
brinkdagen in juli met een op-
tocht van volgelverschrikkers, een
vogelverschrikker-vossenjacht én
de verkiezing van mooiste vogel-

Leefbaarheidsfonds gemeente Tynaarlo

er in hun dorp Sint Maarten ge-
vierd wordt. In de tabel vindt u
een overzichtje. Deze is (nog) niet
volledig. Staat uw dorp er nog
niet tussen en wilt u delen wan-
neer daar Sint Maarten gevierd
wordt? We horen het graag! Op
www.tynaarlo.nl en op onze

Dit jaar valt Sint Maarten (11 no-
vember) op een zondag. Bij de
gemeente zijn inmiddels een aan-
tal vragen binnen gekomen over
wanneer er lampion gelopen
wordt: zaterdag 10, zondag 11
of maandag 12 november? 

De keuze hierover is echter niet
aan de gemeente en kan per
dorp verschillen. In samenspraak
met bijvoorbeeld de school, on-
dernemersvereniging of dorps-
belangen wordt er per dorp een
dag gekozen. 

Via de facebookpagina van de
gemeente hebben de afgelopen
tijd na een oproep verschillende
inwoners laten weten wanneer

Sint Maarten: wanneer wordt het bij u in het dorp gevierd? 

baarheidsfonds staat op
www.tynaarlo.nl Als u op de
website zoekt op de term ‘leef-
baarheidsfonds’, leest u meer
over de voorwaarden en vindt u
het digitale aanvraagformulier.

facebookpagina kunnen wij het
schema dan nog aanvullen of
wijzigen. 

Dorpen en Data  waarop
Sint Maarten gevierd wordt

• Zuidlaren
Zaterdag 10 november

• Tynaarlo
Zaterdag 10 november

• Yde
Zaterdag 10 november

• Eelde-Paterswolde
Zondag 11 november

• Vries
Zondag 11 november

• Donderen
Zaterdag 10 november

Lees wat er voor jou te doen is op
www.50jaar.sportdrenthe.nl 
Tot vrijdag 16 november!!!

taculaire acts en kijk, ervaar en
doe mee aan een van de vele
(sport)activiteiten. Ontmoet, be-
leef, voel en zie de kracht van
sport en bewegen.

Op 16 november 2018 bestaat
SportDrenthe 50 jaar en dit vieren
ze groots! En feestjes vier je niet
alleen, dus iedereen in heel
Drenthe is uitgenodigd. Jong,
oud, sportief en a-sportief. Van
professionals tot vrijwilligers en
van nul tot 100.

Op deze feestelijke dag wordt de
Expo Assen omgetoverd tot een
waar spektakel met voor ieder
wat wils. Laat je inspireren bij le-
zingen, wordt verrast door spec-

Jubileum Festival Sport Drenthe


