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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

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

Heeft u plannen om te verbou-
wen? Of wilt u energie bespa-
ren in uw woning maar weet 
u nog niet zo goed op welke 
manier? Neem dan eens on-
line een kijkje bij huiseigena-
ren die u zijn voorgegaan op 
het onafhankelijke platform 
van de Nationale Duurzame 
Huizen Route. Meer dan 1.750 
huiseigenaren delen er hun er-
varingen met duurzaam bou-
wen en wonen. Ze vertellen 
onder anderen op welke wijze 
ze hun huis hebben geïsoleerd, 
hoe ze de keuze maakten voor 
een (hybride) warmtepomp of 
zonnepanelen. En heeft u een 

vraag? Stel ze online aan duur-
zame huiseigenaren. 

Duurzame Huizen Route
Tijdens de Duurzame Huizen 
Route op zaterdag 29 oktober 
en 5 november kunt u huizen 
bezoeken en de eigenaren 
spreken. Heeft u uw huis ook 
al (gedeeltelijk) verduurzaamd, 
meldt u en uw woning dan ook 
aan op het online platform en 
doe mee aan de Duurzame Hui-
zen Route. Zo kunt u andere 
huiseigenaren helpen stappen 
te zetten richting een duur-
zaam huis. De gemeente Ty-
naarlo ondersteunt dit initiatief 
van harte! Meer informatie en 
aanmelden, ga naar
www.duurzamehuizenroute.nl.

Extra verenigingen of clubs 
gevraagd voor Zuidlaardermarkt
Voor de maandagmiddag en -avond/nacht (van 
17 tot 18 oktober) zoekt de gemeente Tynaarlo 
ter ondersteuning van de bestaande verenigin-
gen (verenigd in een Omni-vereniging) een extra 
vereniging of club voor het verrichten van diverse 
hand-en-spandiensten rondom het marktterrein.

Het bezetten van de posten vereist van de vrij-
williger wel overwicht en doortastendheid. Daar-
om moet de vrijwilliger minstens 20 jaar zijn. Er 
wordt een uitgebreide instructie gegeven, aan-
gevuld met een taakomschrijving. Afhankelijk 
van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt 
van portofoons. Als vergoeding voor de inzet is 
voor de vereniging/club een bedrag van €15,00 
per persoon/per uur beschikbaar.

Meer weten? Kijk op
www.tynaarlo.nl/zuidlaardermarkt of bel met de 
marktmeester Jaap Mellema. Hij is bereikbaar via 
de gemeente Tynaarlo: 0592 – 26 66 62. 
Wil je meewerken aan de 821e editie en de vol-
gende Zuidlaardermarkten?
Stuur dan vóór vrijdag 2 september 2022 een 
e-mail aan marktmeesters@tynaarlo.nl. Graag met 
vermelding van het aantal beschikbare leden.

Keet in de Zomer heeft inmiddels in twee 
van de drie dorpen, namelijk Zuidlaren en 
Eelde, een succesvol programma gedraaid. 
Vanaf maandag 15 augustus staat Keet in 
de Zomer, voor twee weken in Vries. Dit is 
tevens de laatste plek waar Keet in de Zo-
mer zal staan. Dus ben je nog niet in de 

gelegenheid geweest langs te komen, kom 
dan volgende week! Kinderen en jonge-
ren kunnen meedoen aan verschillende 
sport- en cultuuractiviteiten bij de Keet. 
Meer informatie en het volledige pro-
gramma, ga naar: sociaalteam.tynaarlo.nl/ 
keetindezomer

Keet in de Zomer
volgende week in Vries Binnen kijken bij duurzame huizen
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