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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

Alles wat u door de wc of gootsteen spoelt, komt 
in het riool terecht. Sommige producten kunnen 
het riool verstoppen of vervuilen. Daarom mag je 
niet zomaar van alles in de wc gooien.

Bouwmateriaal, zoals beton-, cement- en gipsres-
ten, jus, frituurvet of frituurolie, maandverband, 
vochtig toiletpapier en alle andere doekjes zo-
als babydoekjes en make-up reinigingsdoekjes, 
moeten in de afvalbak. Als u deze producten 
door de wc spoelt, raakt de afvoer namelijk ver-
stopt. Het verhelpen van een verstopping in uw 
eigen huis of tuin is duur en de kosten hiervan 
moet u zelf betalen.

Last van verstopping? Spreek vooraf een tarief af
Een verstopping is lastig en wilt u zo snel mo-
gelijk oplossen. Zeker als een verstoppingen op 
een lastige tijd ontstaat bellen mensen vaak een 
willekeurige loodgieter of bedrijf zonder vooraf 
een tarief af te spreken. Soms sturen deze lood-
gieters of bedrijven na afloop torenhoge factu-
ren. U kunt dit voorkomen door vooraf een tarief 
af te spreken.

Wilt u weten hoe u een verstopping kunt voorko-
men? Kijk dan op riool.net/producten/campag-
ne-niet-in-het-riool-

De gezamenlijke ondernemersverenigingen EP 
zakelijk, Ondernemersvereniging De Punt, On-
dernemers Vereniging Industrieterrein Vriezer-
brug (OVIV), VOZ Zuidlaren en Vriezer Onder-
nemers Vereniging (VOV) nodigen hun leden 
en stakeholders en pandeigenaren uit voor een 
informatieavond over verduurzaming. 

Diverse collega-ondernemers uit de gemeente 
Tynaarlo laten zien op welke manier je kunt ver-

duurzamen en welke regelingen er zijn.

Wanneer: dinsdag 31 januari 2023
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 in Vries

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 januari a.s. via 
e-mail: bestuur@vozzuidlaren.nl
Het volledige programma en de deelnemers vind 
je op tynaarlo.nl.

Provincie Drenthe organiseert op 26 januari 
(19.30 – 21.00 uur) een webinar over het vervolg 
voor het opstellen van het subsidieprogramma 
LEADER Oost- en West Drenthe. LEADER is een 
Europees subsidieprogramma, gericht op het ver-
sterken van het platteland.

Subsidieprogramma LEADER 2023-2027
In november 2022 hielden we bijeenkomsten 
waarin u kon meepraten over uw regio. De ge-
sprekken die we met u voerden, gebruikten we 
voor het schrijven van een gebiedsplan voor zo-

wel Oost- als West Drenthe. Dit plan vormt de 
basis voor LEADER 2023-2027. Graag houden we 
u op de hoogte van de vorderingen in het subsi-
dieprogramma. Tijdens de webinar gaan we hier-
over met u in gesprek.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie of voorbeelden vanuit het voor-
gaande subsidieprogramma,
ga naar www.leaderzuidoostdrenthe.nl. Aan-
melden voor de webinar kan tot uiterlijk 22 janu-
ari via www.provincie.drenthe.nl/leader. 

Uitnodiging: Informatieavond verduurzaming 
voor ondernemers

Wel of niet in het riool? 

Praat mee over uw regio: webinar  
subsidieprogramma LEADER 2023-2027

Uitnodiging bijeenkomst: Gezond Natuur Wandelen

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

Uit de Raad
Vooruitblik raadsvergadering  
24 januari 20.00u
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden  
op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl 

In deze vergadering staan onder andere de volgende pun-
ten op de agenda: het vaststellen van de regels rond de 
afvoer van hemelwater en grondwater, de benoeming van 
commissieleden voor de Adviescommissie voor Omgevings-
kwaliteit, het vaststellen van de Algemene Plaatselijke ver-
ordening (APV), een brief van de fractie CDA met vragen 
over de voortgang van de centrumontwikkelingen Eelde en 
Zuidlaren en een brief van het college van burgemeester en 
wethouders over de het Sociaal woningbouwprogramma 
op vrijkomende schoollocaties in Eelde-Paterswolde’.

Kijk live mee 
Via de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u live meekijken 
met de raadsvergadering of deze later terugkijken. Wilt u 
zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op 
met de griffie via griffie@tynaarlo.nl.

Het Drentse Landschap, IVN Noord en Stichting 
GNW en Sport Tynaarlo willen samen met inwo-
ners en lokale partijen het komende jaar gezond 
natuur wandelen opzetten in de gemeente Ty-
naarlo. Dit doen wij graag, aansluitend bij initi-
atieven die er al zijn, of bij lokale opties en wen-
sen. 

In Gezond Natuur Wandelen wordt natuurbe-
leving én wandelen gecombineerd. Tijdens de 
wandelingen worden “natuurmomenten” gere-
aliseerd en wordt stilgestaan bij lokale cultuur-
historische aspecten. 

Op de bijeenkomst vertellen we u graag over de 
opzet en achtergrond van ons initiatief. Wilt u 
met ons meedenken? 

Wanneer: woensdag 25 januari 2023
Tijdstip: 17.00 tot 19.00 uur
Locatie: MF De Ludinge, Ludinge 4 in Zuidlaren.
Soep en een broodje worden verzorgd. 

Aanmelden kan tot 23 januari via 
sport@tynaarlo.nl. Meer informatie? 
Neem contact op met Berna Nijboer (06 11297976) 
of Nynke Niessink (06 11951273).


