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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

Maak je auto vakantieklaar: 
dashboard-bingo!
Ga je met de auto op vakantie? Dan 
is het wel zo handig om ervoor te 
zorgen dat de auto vakantieklaar 
is. Voorkom een ‘dashboard-bingo’ 

vol brandende lampjes met deze 
tips van Mobiliteitsraad Drenthe: 
www.zomercampagnedrenthe.nl/
bingo. 

Hoe voorkomt u een niet 
geleegde groencontainer? 

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

De gemeente krijgt de laatste 
weken meldingen van inwo-
ners dat hun groene container 
niet is geleegd tijdens de afva-
linzamelingsronde. In de mees-
te gevallen blijkt de oorzaak 
dat de container te zwaar is, of 
de inhoud vast blijft zitten. 

Wat kunt u hieraan doen? 
Een paar tips:
• Gooi geen vochtig afval in 

de container. Laat gemaaid 
gras bijvoorbeeld een dagje 
drogen en zorg dat vochtige 
etensresten eerst in het goot-
steenbakje uitlekken;

• Leg een pagina van een 
oude krant of een laagje stro 
onderin de containers om 
aankoeken van afvalresten te 
voorkomen;

• Vul de gft-bak in laagjes: 
leg op een laag keukenafval 
een laagje gras, bladeren of 
ander tuinafval. Dit maakt 

het gft een stuk droger;
• Laat bij langdurige afwezig-

heid, bijvoorbeeld vakantie, 
de gft-container leeg achter.

Aanbieden container
De vuilniswagens hebben grij-
parmen waarmee ze de con-
tainers optillen en legen. De 
container mag maximaal 75 kg 
wegen. Ook is het van belang 
de container op de juiste ma-
nier aan de weg te zetten: met 

het handvat van de straat af en 
de opening naar de straat toe 
gericht. Houd daarnaast mini-
maal 30 cm ruimte vrij naast de 
container.  

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en 
tips over gft op www.milieu-
centraal.nl en zoek op ‘gft’. 
Hier vindt u ook een uitgebreid 
overzicht wat wel en wat niet 
in de groencontainer hoort en 
leest u tips hoe u de container 
schoon en fris kunt houden in 
de zomer. 

Let op: Als een container niet 
geleegd is kan het ook zijn dat 
de chip in de container kapot 
of geblokkeerd is. Of dat de 
vrachtwagen van de afvalinza-
melaar een storing heeft. Hier-
van kunt u een melding doen 
via de website van de gemeen-
te.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen


