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Het voorontwerp van de om-
gevingsvisie voor de gemeente  
Tynaarlo is gereed. Een visie 
over de toekomst van onze ge-
meente, met als doel een aan-
trekkelijk woon- en leefklimaat 
voor de inwoners van de ge-
meente. Benieuwd? U vindt de 
visie op www.typischtynaarlo.nl 
In het midden van deze krant 
vindt u het voorontwerp van de 
omgevingsvisie in één oogop-
slag. We zijn benieuwd wat u er 
van vindt!

Inspraakperiode
Het voorontwerp wordt van 5 
december 2022 tot en met 16 
januari 2023 vrijgegeven voor 
de inspraak. Gedurende deze 
6 weken kunt u richting het 
college reageren door een in-
spraakreactie te sturen. Deze 

stuurt u via www.typischty-
naarlo.nl of naar het gemeen-
tehuis. Ook kunt u op zaterdag 
17 december 2022 tijdens een 
inloop terecht voor meer in-
formatie en met uw vragen of 

opmerkingen over het vooront-
werp van deze omgevingsvisie. 
Deze vindt plaats van 10.00 uur 
tot 14.00 uur in het gemeente-
huis in Vries, Kornoeljeplein 1. 
Graag tot dan!

Gemeente Tynaarlo presenteert 
voorontwerp omgevingsvisie 

Donderdag 8 december gemeente-
huis gesloten vanaf 17.00 uur 

Op donderdag 8 december is het gemeentehuis vanaf 17.00 
uur gesloten in verband met interne aangelegenheden. 
Er is dan geen avondopenstelling. 

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

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

Om kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen tegemoet 
te komen, stelt de gemeente 
Tynaarlo een Fashioncheque 
(kledingpas) beschikbaar ter 
waarde van € 40,-.  Hiermee wil 
de gemeente kinderen in mini-
magezinnen extra ondersteu-
nen. Dit is een aanvulling op 
de bestaande regelingen voor 
kinderen uit gezinnen met een 

laag inkomen. De cheque is in 
meerdere keren te besteden bij 
de aangesloten winkels en mo-
deketens bij Fashioncheque.

Kinderen uit gezinnen die een 
uitkering ontvangen via Werk-
plein Drentsche Aa hebben de 
Fashioncheque automatisch 
thuisgestuurd gekregen. Inwo-
ners met een minimuminko-

men* en inwonende kinderen 
tot 18 jaar die de cheque niet 
hebben ontvangen kunnen 
contact opnemen met de soci-
ale teams. Dit kan tot en met 
21 december 2022 via info@ty-
naarlo.nl of 0592-266737.

*Het gaat om een inkomen tot 120% van 
de bijstandsnorm. U kunt op de website 
nakijken om welke bedragen het gaat.

Als de temperatuur rond het 
vriespunt ligt, is het even oplet-
ten met de gft-container. Door 
het vocht in de bladeren kan 
het gft-afval makkelijk vastvrie-
zen. Je kunt ons helpen door 
op de bodem een oude krant 

of wat stro te leggen zodat het 
vocht opgenomen wordt. Of 
leg een takje onder de deksel 
waardoor de deksel niet vast 
kan vriezen. Zo kunnen we de 
container gewoon legen zoals 
je van ons gewend bent.

De energieprijzen blijven de 
komende tijd nog hoog. Daar-
om heeft de gemeente de in-
komensgrens voor de aanvraag 
van energietoeslag wordt ver-
hoogd naar 130% van de bij-
standsnorm. Dit betekent dat 
een grotere groep inwoners nu 
gebruik kan maken van deze 
maatregel. Zij komen in aan-
merking voor de eenmalige 

toeslag van €1300. Werkplein 
Drentsche Aa (WPDA) keert de 
eenmalige energietoeslag uit. 
Inwoners kunnen tussen 5 de-
cember en 31 december 2022 
via www.wpda.nl een aanvraag 
indienen. Als er vragen zijn over 
de toeslag dan kunnen inwo-
ners op werkdagen telefonisch 
contact opnemen met WPDA 
via 0592 391 600.

In de periode van 9 tot en met 
14 december wordt er op ver-
schillende plekken in de ge-
meente Tynaarlo asfaltonder-
houd uitgevoerd. Het gaat om 
de volgende locaties:

• Groningerweg in Eelderwol-
de ter hoogte van de brug 
over de vaarverbinding

• Schelfhorst 4-20 in Paters-
wolde

• Fietspad ter hoogte van de 
van der Valk in Eelderwolde

• Eisenbroeken in Tynaarlo

Ga naar tynaarlo.nl naar het 
laatste nieuws voor meer infor-
matie.

Fashioncheques voor kinderen uit minimagezinnen

Bevroren gft-afval voorkomen

Meer inwoners uit de gemeente 
Tynaarlo kunnen energietoeslag 
aanvragen

Asfaltonderhoud in delen van
gemeente Tynaarlo

Wat wordt het lekkerste gezonde recept voor Kindermenu 2.0?
Kindermenu 2.0 staat voor gezond en lekker uiteten. Alle kinderen in onze gemeente Tynaarlo 
worden uitgedaagd om een vernieuwend en gezond kindermenu te bedenken. Het winnende 
recept
Komt het komende jaar op de menukaart van het Eethuis Voor Allen (EVA) in Zuidlaren. 

Het recept dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:
• Het gerecht moet uit 100-150 gram groente bestaan
• Het gerecht moet kleurrijk en ook lekker zijn
• In het gerecht mogen niet meer dan 10 ingrediënten voorkomen

Worden er bepaalde streekproducten uit de regio gebruikt? En wordt er rekening gehouden 
met de seizoenen om het duurzamer te maken? Ook dit wordt meegenomen in de beoordeling. 
Half januari 2023 wordt het winnende recept bekend gemaakt.

Lekkere recepten kunnen vòòr 19 december 2022 gestuurd worden naar sport@tynaarlo.nl.


