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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

Heeft u de eenmalige energietoeslag 
van € 800,- al aangevraagd?

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

Tot en met 31 oktober 2022 kunnen huishoudens 
met een inkomen tot 120% van het sociaal mi-
nimum de eenmalige energietoeslag van € 800,- 
aanvragen. Dit bedrag wordt in 4 termijnen van 
€ 200,- uitgekeerd. 

De uitvoering ligt in handen van het Werkplein 
Drentsche Aa. Inwoners die een bijstandsuitke-
ring ontvangen hebben dit bedrag automatisch 
toegekend gekregen. Andere inwoners moeten 
de toeslag zelf aanvragen.

Kent u iemand in uw omgeving?
Heeft u zelf geen recht op de eenmalige energie-
toeslag, maar kent u iemand in uw omgeving die 
dit mogelijk wel heeft? Attendeer deze persoon 
op het bestaan van deze regeling.

Meer informatie
Meer informatie en het aanvragen van de 
eenmalige energietoeslag kan op: 
sociaalteam.tynaarlo.nl/energietoeslag.

Help andere inwoners op weg 
naar een duurzame tuin

Scootmobieltocht in Zuidlaren

Is jouw tuin een oase voor 
vlinders en bijen? Vang je re-
genwater op en gebruik je het 
regenwater om je planten te 
besproeien? Heb je bestrating 
vervangen door planten? Of 
heb je andere duurzame maat-
regelen toegepast zoals een 
groen dak? Meld dan je tuin, 
balkon, buurttuin of groene 
dak aan en help anderen op 
weg naar een duurzame tuin, 
door jouw ervaringen te delen!

Meld je tuin aan op tuinen- 
klimaatroute.nl en anderen 
kunnen online jouw duurzame 
tuin bekijken en inspiratie op-
doen. Ook kan je meedoen aan 
de Tuin & Klimaat Route op 3 
en 10 september, door je tuin 
of balkon open te stellen voor 
bezoekers.

Meer informatie? Kijk op 
www.tuinenklimaatroute.nl.  

De gemeente Tynaarlo moe-
digt inwoners graag aan om 
hun tuin aan te passen aan het 
klimaat: met weinig verhar-
ding en veel groen, heggen 
in plaats van harde omheinin-
gen, bomen voor schaduw en 
om regenwater te gebruiken 
voor het besproeien van de 
tuin. 

Elke tweede woensdag van de 
maand is er een scootmobiel-
tocht in Zuidlaren en omge-
ving. Woensdag 10 augustus 
om 14.30 uur start de 10 km 
tocht. Het vertrek is vanaf par-

keerplaats Zuidlaarder Tennis 
Club aan de Wolferdinge 1b 
(achter de Mozaïek). 
Er is gelegenheid voor koffie en 
thee onderweg. Maximaal 15 
deelnemers kunnen meerijden. 

Aanmelden voor één of alle 
tochten is verplicht en kan via 
sport@tynaarlo.nl of bel naar 
06 – 11 29 79 76. Kom met een 
volle accu!

Pride vlag hangt ook in Tynaarlo 
Wethouder Miguel Ririhena 
hees afgelopen maandag de 
Pride vlag op bij het gemeen-
tehuis in Vries ter gelegenheid 
van de Pride week in Amster-
dam. 
Van 31 juli tot en met 7 augus-
tus wordt de week van de vrij-
heid en liefde gevierd.

“Vrijheid is voor iedereen. Ieder 
individu moet zichzelf kunnen 
zijn in onze samenleving”, al-
dus Miguel. 

Als gemeenten vinden wij het 
belangrijk om de LHBTI+-men-
sen te ondersteunen. Die doen 
wij o.a. door het uitvoeren van 
het regenboogakkoord.


