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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

Groot straatwerkonderhoud
in Tynaarlo

Opening van Creatief Café in Zuidlaren

Nieuw aanbod sport- en cultuurpret in 
Eelde, Vries en Zuidlaren

Aannemer Broekema Wegenbouw uit 
Groningen gaat binnenkort op meer-
dere plekken in de gemeente Tynaarlo 
starten met straatwerkonderhoud. 

Vries – Reigerstraat opnieuw bestraat
Van 29 augustus tot en met 16 septem-
ber wordt in Vries de Reigerstraat vanaf 
de Leeuwerikstraat tot en met de Nach-
tegaalstraat opnieuw bestraat. 

Ubbena - Oudemolen – Linthorst 
Homanweg opnieuw bestraat
Van 5 september tot en met 14 oktober 
wordt de Linthorst Homanweg tussen 
Kanaalweg Oost en de Buitenstren-
gen (tussen Ubbena en Oudemolen) 
opnieuw bestraat. Doorgaand verkeer 
wordt omgeleid via de Buitenstrengen 
en de Taarloseweg.

Zuidlaarderveen - De Knijpe opnieuw 
bestraat
Van 5 september tot en met 21 okto-
ber wordt De Knijpe tussen de Dorps-
straat en Broeken opnieuw bestraat. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via 
Dorpsstraat, Zwarte Lent en Broeken. 
Nadat dit deel gereed is, wordt in fases 
verder gewerkt richting De Dijk. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden op 
De Knijpe begin volgend jaar gereed. 

Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kunnen bovengenoemde werk-
zaamheden sneller of langer duren. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met dhr. Hoogheem of dhr. Spannen-
burg via 0592 – 266 662.

Vanaf september wordt in de biblio-
theek Zuidlaren een gezellige plek ge-
creëerd waar creatievelingen elkaar op 
dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur 
kunnen ontmoeten en inspireren. 

Je kunt aan de slag gaan met je eigen 
project of samen een project oppakken. 
Denk aan naaien, schilderen of bordu-
ren, maar ook andere hobby’s zoals ma-
cramé of het maken van een art journal. 
Onder het genot van een kopje koffie 
en een praatje werk je verder op je ei-
gen tempo. 

Vanaf dinsdag 6 september is het Cre-

atief café geopend. Neem je eigen ma-
terialen mee. Een eigen bijdrage voor 
koffie/thee wordt op prijs gesteld. Deel-
name is gratis en iedereen is welkom! 
Locatie: Middenstraat 1, Zuidlaren. 
Rechts in de grote activiteitenruimte.
Heb je interesse en of (andere) mooie 
ideeën om samen te gaan doen? 
Neem contact op met buurtwerker 
Lot Thijs via 06 588 652 13 of per mail 
l.thijs@neienaober.nl. 

De bibliotheek in Zuidlaren faciliteert 
en Neie Naober ondersteunt dit nieu-
we initiatief in en naar zelforganisatie.

Van 29 augustus tot en met 14 oktober 
organiseren lokale sportverenigingen 
en cultuuraanbieders kennismakingsles-
sen voor jong en oud. Er staat onder an-
dere op het programma, judo, volleybal 
en theater. De activiteiten worden geor-
ganiseerd in de kernen Eelde, Vries en 

Zuidlaren. Veel activiteiten zijn gratis, 
soms vragen verenigingen of stichtin-
gen een kleine vergoeding. 
Een overzicht van alle activiteiten, meer 
informatie en inschrijven voor één of 
meerdere kennismakingslessen, ga naar 
www.tynaarlo.nl/sportpret. 
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