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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

Verkeer in Eelde tijdelijk  
omgeleid door Bloemencorso

Ga jij ook aan de slag op World Cleanup day?

Op zaterdag 3 en zondag 4 sep-
tember vindt in Eelde-Paters-
wolde het jaarlijks terugkerend 
evenement ‘De Bloemencorso’ 
plaats. 

Om de veiligheid van bezoe-
kers en deelnemers te waarbor-
gen, wordt het verkeer door 

de Hoofdweg tijdelijk omge-
leid via andere wegen. Vanaf 
woensdag 7 september 9.00 uur 
worden de wegen weer vrijge-
geven.

Het doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via De Drift, Hoppen-
kampsweg, Vermeerweg, Zon-

nebloemweg, Kwikstaartweg 
en de Vennerstraat. De busrou-
te vanaf de Esweg wordt tijde-
lijk verlegd via bovengenoem-
de omleidingsroute om weer 
vanaf de Vennerstraat aan te 
sluiten op de Hoofdweg, hier-
door komen een aantal haltes 
te vervallen. 

Zaterdag 17 september is het 
World Cleanup Day: een we-
reldwijde opruimactie waaraan 
ruim 180 landen deelnemen. 
Met als doel zoveel mogelijk 
zwerfafval op te ruimen. 

Help mee!
Nog geen plannen in het week-

end van 17 september? De ge-
meente stelt voor iedereen die 
een steentje bij wil dragen grij-
pers, hesjes, handschoenen en 
afvalzakken beschikbaar. 

Aanvragen kan telefonisch via 
0592 266 662 of per mail via 
afval@tynaarlo.nl. De spullen 

liggen dan vrijdag 16 septem-
ber klaar bij de milieustraat om 
opgehaald te worden.

Kijk voor meer informatie 
over World Cleanup Day op 
www.worldcleanupday.nl.

Loopgroep Drentsche Aa tijdens de World Cleanup Day in 2020

Start werkzaamheden N386 vanaf 12 september 
De provincie Drenthe werkt van 12 september 2022 tot en met 7 oktober 2022 aan de provinci-
ale weg N386, de rotondes en het fietspad. De werkzaamheden vinden plaats in 4 fasen om de 
overlast te beperken. Tijdens de uitvoering worden diverse omleidingsroutes door middel van 
borden aangegeven. 

De werkzaamheden vinden plaats op de volgende locaties:
• het (brom-)fietspad tussen Zuidlaren en De Groeve;
• de provinciale weg N386 tussen Tynaarlo en Zuidlaren;
• de provinciale weg N386 ter hoogte van Vries;
• de rotonde te Bunne aan de N386.

Meer informatie en omleidingsroutes, kijk bij nieuwsberichten op www.provincie.drenthe.nl.

Vacature: 
Bestuurlijk Juridisch adviseur 
Bij de gemeente Tynaarlo staat een vacature open voor de 
functie Bestuurlijk Juridisch adviseur. We zoeken iemand 
die energie krijgt van de grote dynamiek die er is binnen 
onze relatief kleine gemeente.

Wil jij elke dag aan de slag met interessante juridische 
vraagstukken waarmee je andere inwoners, collega’s en be-
stuurders echt verder helpt? Ben je pragmatisch ingesteld 
en goed in communicatie met interne en externe relaties? 
En heb je zin om je samen met een enthousiast team verder 
te ontwikkelen? Dan ben jij degene die we zoeken.

Meer informatie en solliciteren, ga naar: 
www.vooruitindrenthe.nl.


