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De internationale campagne 
Orange the World vraagt aan-
dacht voor geweld tegen vrou-
wen en meisjes. 
Van 25 november tot 10 de-
cember neemt de gemeente Ty-
naarlo deel aan de campagne. 
Het gemeentehuis in Vries zal 

daarom in die periode in oranje 
licht worden gezet.   

Eén op de drie vrouwen maakt 
geweld mee in haar leven. Ve-
len durven de stap tot melden 
bij officiële instanties niet te 
maken. Door je uit te spreken 

tegen geweld tegen vrouwen 
en meisjes kun je het thema be-
spreekbaar maken. De gemeen-
te Tynaarlo steunt de campag-
ne van harte. 

Meer informatie, ga naar 
www.orangetheworld.nl.   

Gemeente Tynaarlo neemt 
deel aan Orange the World

Onze strooiploegen zijn 
weer klaar voor de winter! 

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om 
vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en 
kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de 
zomer. 
De gemeente Tynaarlo en de lokale politie bundelen in deze perio-
de extra hun krachten om het aantal woninginbraken te verlagen. 
Hierbij een aantal tips:  
• Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars 

en bewegingssensoren.
• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als je alleen 

even boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten.
• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
• Start een buurtpreventiegroep in jouw buurt, bijvoorbeeld via 

Whatsapp.
• Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het 

zeil kunnen houden.
• Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te 

vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans 
om de inbrekers te pakken.

• Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg 
preventief voor goed hang-en-sluitwerk. Vind hier een erkend 
Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf bij jou in de buurt. Be-
woners met dit keurmerk hebben tot 80% minder kans op een 
inbraak. Verschillende inboedelverzekeringen geven korting als 
je huis PKVW-gecertificeerd is.

Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl/preventietips

Tips om woninginbraak 
te verkleinen

Puin en grof restafval:  
niet in de container
Afvalinzamelaar PreZero treft regelmatig grof huishoude-
lijk afval en puin in de afvalcontainers. Hiervoor zijn de con-
tainers niet bestemd en de container wordt in zo’n geval 
dan ook niet geleegd. De inzamelaar hangt er een waar-
schuwingskaart aan. De aanbieder moet dit grofvuil er dan 
uithalen en kan de container kan bij de volgende inzamel-
ronde weer aanbieden. 

Grofvuil kan naar de milieustraat in Tynaarlo worden ge-
bracht. Het is ook mogelijk om dit door de gemeente op te 
laten halen. In beide gevallen zijn er kosten aan verbonden. 
Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl  onder het 
kopje ‘Afval en milieu’. Hier vindt u ook alle informatie over 
afvalinzameling.

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

De zoutbunkers zijn gevuld en de voertuigen en strooiers gecontroleerd. In de afgelopen weken 
hebben de chauffeurs testritten gereden zodat bij winterse omstandigheden de gladheid goed kan 
worden bestreden. De gemeente zorgt ervoor dat alle dorpen minimaal via één gestrooide route 
bereikbaar zijn.

Wilt u weten welke routes gestrooid worden? Kijk dan op www.tynaarlo.nl voor een overzicht. 

Contact sociaal 
raadsvrouw
Met vragen over de onder-
steuning 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



Begroting 2023 in één oogopslag

  Inkomsten vanuit het rijk

Inkomsten 2023 

65.249.000

  OZB 9.078.000

  Afvalstoffenheffing 2.784.000

  Rioolheffing 2.811.000

  Grondexploitaties 6.411.000

  Overig 8.718.000

95.051.000

  Bestuur en organisatie

Uitgaven 2023 

2.407.000

  Veiligheid 2.541.000

  Verkeer, vervoer en waterstaat 4.542.000

  Economie 2.841.000

  Onderwijs 4.454.000

  Sport, cultuur en recreatie 8.054.000

  Sociaal domein 33.137.000

  Volkshuisvesting, ruimtelijke 
  ordening en stedelijke vernieuwing

9.853.000

  Overhead 12.226.000

  Overig 2.975.000

  Volksgezondheid en milieu 7.537.000

90.567.000

+ 4.484.000  Resultaat

  Afvalstoffenheffing vastrecht

Wat gaan we betalen? 

   117

  Afvalstoffenheffing diftar (gem.)    80

  Rioolheffing    166

  OZB (gemiddeld)    367

              730
Geldt voor een meerpersoonshuishouden met  

een eigen woning met gemiddelde WOZ-waarde. 

- Reserveringen 

- Overige belastingen, heffingen, leges 

- Inkomensoverdrachten en vergoedingen 

- Huur- en pachtinkomsten 

- Rente en dividend 

- Overige

De gemeente Tynaarlo verwacht het komende 
kalenderjaar een begrotingsoverschot van  
4,4 miljoen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans de Graaf  
wethouder financiën  

“Het huidige financiële klimaat heeft 

een merkbare impact op een groot 

deel van de samenleving. Door de infla-

tie en hoge kosten voor energie komen 

veel huishoudens en ondernemers in  

financiële moeilijkheden. Om die reden 

willen we als college een crisisfonds in-

stellen van € 500.000. Daarnaast stellen 

we een verlaging van de OZB voor van 

€ 195.000. De gemeente heeft het geld 

op dit moment niet nodig.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurryt Vellinga  
wethouder  
ruimtelijke ordening  

“Voor ruimtelijke ontwikkeling reserve-

ren we € 500.000 extra. Dit is bedoeld 

voor woningbouw en de ontwikkeling 

van bruisende dorpscentra in Eelde en 

Zuidlaren. Voor de realisatie van deze 

plannen, waaronder de aanpassingen 

aan het openbaar gebied, zetten we in 

totaal € 1 miljoen opzij. We willen voort-

gang boeken met de centrumplannen 

voor Zuidlaren en Eelde. Voor Zuidlaren 

worden op basis van input van onder-

nemers, inwoners en andere belang-

hebbenden plannen gemaakt voor de 

voorzijde van de PBH-locatie. Wat be-

treft het centrum van Eelde verwachten 

we eveneens in 2023 tot concrete  

plannen te komen.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelbrich Peters 
wethouder duurzaamheid  
en hernieuwbare energie  

“Duurzaamheid is één van de speer-

punten van deze gemeente. Zeker in 

deze tijd is het van belang dat we onze 

inwoners ondersteunen in het verduur-

zamen van hun huizen en omgeving. 

Hiervoor zetten we als gemeente  

bijvoorbeeld energiecoaches in.  

Daarnaast vinden we het noodzaak  

om te investeren in de biodiversiteit in 

de leefomgeving, oftewel: een goede 

mix van verschillende soorten planten 

en dieren.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ririhena  
wethouder sociaal domein  

“Als college blijven we inzetten op 

‘meer welzijn, minder zorg’. Dit bete-

kent dat niet voor ieder probleem in  

bijvoorbeeld de jeugdzorg direct zorg 

wordt ingeschakeld, maar dat er eerst 

wordt gekeken naar wat kan worden 

opgelost met aandacht en sociale  

contacten. We investeren daarom in 

ontmoetingsplekken in de buurt, een 

actief verenigingsleven, culturele  

uitingen en een groene en verzorgde  

omgeving. Daarvoor is het belangrijk 

dat de voorzieningen op het gebied 

van sport, cultuur, welzijn en onderwijs 

op peil blijven.” 

www.tynaarlo.nl

Genoemde bedragen zijn afgerond op duizendtallen


