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De gemeente Tynaarlo ging 
vorige week al de weg op met 
strooiwagens om het asfalt te 
koelen. Bij temperaturen van 
34 graden of hoger wordt er 
opnieuw gestrooid. Vanwege 
de hitte kan het asfalt smelten 
en dat kan voor gevaarlijke situ-
aties op de weg zorgen. 

Asfalt wordt in de volle zon 
zachter. Voornamelijk op plek-
ken waar veel verkeer is dat 

langzaam rijdt, bijvoorbeeld bij 
rotondes of kruispunten. Het 
zachte asfalt kan aan banden 
plakken, waardoor er sporen in 
de weg ontstaan. De sporen en 
losgekomen stenen in de weg 
kunnen voor gevaarlijke situa-
ties zorgen. 

Waarom zout het asfalt 
beschermt tegen smelten
Een eigenschap van zout is dat 
het vocht uit de lucht kan op-

nemen en zodoende het asfalt 
kan koelen. Daarnaast zorgt 
het zout ervoor dat vocht wordt 
onttrokken uit het asfalt, waar-
door het asfalt minder plakke-
rig wordt. 

De gemeente Tynaarlo heeft af-
gelopen week circa 6 ton zout 
gestrooid om onze wegen te 
koelen.

Naar de milieustraat? Milieupas mee!

Ontmoet elkaar bij  
‘Huiskamer de Aanloop in Zuidlaren’  

Het komt regelmatig voor dat in-
woners die naar de milieustraat 
komen om hun afval te bren-
gen, de milieupas niet bij zich 
hebben. Dat is vervelend, want 
wie geen pas bij zich heeft krijgt 
geen toegang tot de milieus-
traat. Dit geldt ook als je afval 
brengt waarvoor niet betaald 
hoeft te worden, zoals tuinafval 
en elektrische apparaten.

Waarom altijd milieupas mee?
In het verleden kon bij de mili-

eustraat het ‘gratis’ afval wor-
den gebracht zonder milieupas. 

Omdat het vaak voorkwam 
dat inwoners en bedrijven uit 
andere gemeenten hun afval 
naar de milieustraat in Tynaar-
lo brachten, is dat veranderd 
en moeten bezoekers altijd een 
milieupas bij zich hebben. Er 
werd met name veel tuinafval 
gebracht, waar sinds 2019 geen 
kosten meer aan zijn verbon-
den. De gemeente maakt wel 

kosten voor het verwerken van 
dit materiaal.

Meer informatie
Kijk voor de openingstijden van 
de milieustraat en een overzicht 
wat u wel en niet kunt brengen 
op www.tynaarlo.nl onder het 
kopje ‘afval en milieu’. Let op: 
Aarde, grond, zand, stobben en 
graszoden kunt u niet naar de 
milieustraat brengen. Dit kunt 
u inleveren bij een particulier 
vuilverwerkingsbedrijf. 

Iedere vrijdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur heten gast-
dames je van harte welkom bij 
“Huiskamer de Aanloop”, bij 
de hoofdingang van Hofakkers 
- Nieuw Laarhof in Zuidlaren. 

Onder het genot van een kopje 
koffie en thee (kosten 0,50 cent 
per kopje), kun je tijdens De 
Aanloop op een laagdrempeli-
ge manier anderen ontmoeten 
en een gezellig praatje maken. 

De buurtwerker is aanwezig 
om signalen op te pakken en 
adviezen te geven. Daarnaast 
bundelt ze waar mogelijk de 
wensen van bezoekers om sa-
men nieuwe activiteiten op te 
zetten. 

Mensen die afhankelijk zijn van 
zorg, mantelzorger zijn, of ge-
zonde mensen die behoefte 
hebben aan sociaal contact, ie-
dereen is welkom. 

Meer informatie? Neem even 
contact op met buurtwerker 
Lot Thijs tel: (06) 588 652 13 of 
l.thijs@neienaober.nl.

De Aanloop is een burgeri-
nitiatief, mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers. Het initia-
tief wordt begeleid door Neie 
Naober en ondersteund door 
het bestuur van bewonersver-
eniging Nieuw Laarhof en de 
gemeente Tynaarlo.

Keet in de Zomer  
volgende week in Eelde
De Keet van Tynaarlo verhuist 
a.s. maandag 1 augustus van 
Zuidlaren naar Eelde en komt 
tegenover de Albert Heijn te 
staan. In de middag van 14.00 
tot 16.30 uur is er een vol pro-
gramma met onder andere 
een graffiti workshop, kick-
boksen en een opblaasattrac-
tie met muziek. Iedereen is 
welkom om mee te doen aan 

de verschillende activiteiten.  

Kom creatief én sportief doen 
bij Keet in de Zomer. Er is al-
tijd een cultuurcoach, sport-
coach en/of jongerenwerker 
aanwezig om een gezellig 
praatje mee te maken. Bekijk 
het volledige programma op 
sociaalteam.tynaarlo.nl/keet-
indezomer. 


