
 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 20 oktober

Spreekuur wethouder Gopal 
Oetra Gopal is gebiedswethouder Eelde. Zij houdt spreekuur in 
de bibliotheek in Eelde op donderdag 28 oktober a.s. van 15.00-
16.30 uur. Tijdens een spreekuur kunt u bijvoorbeeld vragen 
stellen of een verzoek voorleggen.

Het is noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan 
door uiterlijk woensdag 27 oktober een e-mail te sturen naar of 
door te bellen naar de gemeente via 0592 – 266 662.

Sluitende begroting gemeente

Het college van B&W van Tynaarlo biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan. De struc-
turele inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in evenwicht.  
 
Dat is volgens het college belangrijk, omdat alleen daarmee een optimale dienstverlening aan de 
inwoners mogelijk is, met instandhouding van goede voorzieningen. 

Een grote uitdaging ligt in de beheersing van de kosten op het sociaal domein, die ook nog eens 
moeilijk voorspelbaar zijn. 

De begroting bevat goed nieuws voor de cultuurliefhebbers in de gemeente. Zo wil het college 
een cultuurfonds instellen en er komt een structurele bijdrage voor museum De Buitenplaats. Ook 
blijven de cultuurcoaches nog minstens een jaar actief.  
 
Enkele andere opvallende uitgaven zijn inzet van extra BOA’s, verdere uitbreiding van de digitale 
dienstverlening en volgende stappen in de verduurzaming.

De buitendienst van de ge-
meente Tynaarlo zet zo’n 40 
medewerkers in om het blad 
in de openbare ruimte op te 
ruimen. Met behulp van blad-
blazers, veegwagens, tractoren 
en vrachtwagens gaan de me-
dewerkers de bladeren te lijf. 
Het streven is om de openba-
re ruimte voor de kerstdagen 
bladvrij te maken. Of dit lukt is 
onder andere afhankelijk van 
het weer.

Wat doet u met uw bladafval?
Bladafval mag in de groene 
container, het aanbieden van 
deze container is gratis. Daar-

naast staan vanaf de komen-
de week op  zo’n 150 plekken 
in de gemeente tot de week 
voor kerst ‘bladbakken’ (hek-
ken), waar u ook uw blad 
kwijt kunt. De gemeente leegt 
de bakken regelmatig. In de 
week voor kerst ruimt de ge-
meente de bladbakken op.  
Waar de bakken staan kunt vin-
den op www.tynaarlo.nl.

Er mag alleen blad in de bakken 
en niet allerlei ander tuinafval 
zoals takken enz. Dit tuinafval 
kan in de groene container of u 
kunt dit brengen bij de milieu- 
straat.

Gemeente ruimt blad in 
openbare ruimte op 

Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en com-
fortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning 
en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden? Stel je vraag 
aan een huiseigenaar met een duurzame woning op zaterdag 
30 oktober en 6 november 2021 en hoor ervaringen uit de eer-
ste hand. Inschrijven voor een bezoek is noodzakelijk en kan via  
www.duurzamehuizenroute.nl/gemeente/tynaarlo.

Naast de informatie over wat goed is gegaan, wordt er ook be-
sproken wat achteraf wellicht beter was geweest. De bewoners 
die hun huis openstellen weten als geen ander dat er veel bij komt 
kijken om tot een goed plan van aanpak te komen. Voor mensen 
die nog aan het begin staan is dit waardevolle informatie
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Brandt de straatverlichting 
niet? Meld dit snel en gemak-
kelijk via https://storing.moon-
online.nl/gemeentetynaarlo. 
Elke lantaarnpaal heeft een ei-
gen nummer. Het is handig als 
u deze meteen bij de melding 
doorgeeft. 

Melding gedaan, en dan?
De gemeente Tynaarlo heeft 
samen met de Drentse en Gro-
ningse gemeenten een ge-
zamenlijke aannemer die de 
storingen verwerkt. Alle mel-
dingen worden door de aan-

nemer doorgezet naar Dynniq. 
Dat is de partij die de storing 
verhelpt. Daar hebben zij tien 
werkdagen de tijd voor, dat is 
contractueel vastgesteld.

Bovengronds/ondergronds
Niet alle storingen zijn boven-
gronds. Ook ondergronds kun-
nen storingen voorkomen in 
kabels. Als er meerdere masten 
niet branden of een hele straat 
donker is, is er waarschijnlijk 
sprake van een kabelbreuk. 
Dan wordt de melding doorge-
zet naar Enexis, zij zijn eigenaar 

van de ondergrondse kabels. 
Ook voor het verhelpen van 
deze storingen staat contractu-
eel tien werkdagen.

Het kan voorkomen dat een 
melding eerst bij Dynnig bin-
nenkomt en dat zij de melding 
alsnog doorzetten naar Enexis. 
Het verhelpen van de storing 
kan dan oplopen tot maximaal 
twintig dagen.

Als het toch langer duurt
Daarnaast kan het door om-
standigheden gebeuren dat het 
oplossen van een storing langer 
duurt. 
Denk hierbij aan een bevroren 
ondergrond, werkzaamheden 
van anderen of een hele com-
plexe kabelbreuk waarvoor een 
meetwagen nodig is. Wat de 
oorzaak ook is, het streven is 
altijd om de problemen zo snel 
mogelijk op te lossen.

De gemeente Tynaarlo is Kli-
maatsupporter bij de allereer-
ste Nationale Klimaatweek. De 
Nationale Klimaatweek start op 
28 oktober. In die week -die in 
onze gemeente zelfs loopt t/m 
6 november- laat het hele land 
zien wat er allemaal al gebeurt 
en nog moet gebeuren om de 
klimaatdoelen van 2030 te ha-
len. De gemeente Tynaarlo on-
derschrijft het belang van de 
Nationale Klimaatweek door 
samen met inwoners en onder-
nemers aan klimaatthema’s te 
werken.

De Nationale Klimaatweek sluit 
aan bij de doelstellingen voor 
duurzaamheid
Het reduceren van de CO2-uit-
stoot is een belangrijk speer-
punt voor de gemeente Ty-
naarlo. We willen in 2050 een 
gemeente zijn met achttien 
duurzame dorpen en kernen. 
Samen met inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke orga-
nisaties willen we deze doelen 
bereiken. Door lokale initiatie-
ven te stimuleren, kennis te de-
len én zelf het goede voorbeeld 
te geven. 

Storingen straatverlichting 

Gemeente Tynaarlo is  
Klimaatsupporter tijdens de 
Nationale Klimaatweek 2021 

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.

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


