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Op 1 december jl. hebben de 
wethouders van alle Drentse ge-
meenten, de provincie Drenthe, 
Zilveren Kruis, Alzheimer Ne-
derland en Netwerk Dementie 
Drenthe het Convenant Demen-
tievriendelijk Drenthe onderte-
kend. Op basis van dit convenant 
hebben de bestuurders ver-
klaard zich in te zetten voor een 
Dementievriendelijk Drenthe.

Dementie komt, met de vergrij-
zing van de bevolking, steeds va-
ker voor. De ziektelast is groot, 
zowel voor de patiënt als diens 
omgeving. Met dit convenant 
geven de partners aan dat zij 
zich inzetten voor:

• Het bewust maken van de 
inwoners van de impact van 
dementie voor de patiënt, 
hun directe omgeving en 
voor de samenleving als 
totaal

• Inwoners informeren over 

dementie zodat de kennis 
over dementie wordt ver-
groot en men signalen van 
dementie kan herkennen

• Het bevorderen dat de 
samenleving meer adequaat 
kan reageren op mensen met 
dementie en hun mantelzor-
gers

• Het bevorderen dat mensen 
met dementie mee kunnen 

doen in de samenleving
• Samen te werken en inzetten 

op een meer dementievrien-
delijke samenleving in de 
gemeente Tynaarlo

Het convenant is geldig tot 1 de-
cember 2026. 
Meer informatie kunt u vinden 
op www.dementiedrenthe.nl

Ook in 2022 waren er sporters 
en sportteams uit de gemeente 
Tynaarlo die een mooie presta-
tie hebben geleverd. Op pro-
vinciaal, nationaal of internati-
onaal niveau. Kent u sporters of 
sportteams uit onze gemeente 
die zich in 2022 op bijzondere 
wijze in de kijker hebben ge-
speeld? Nomineer ze dan voor 
het Sportgala Drenthe. 

Verkiezing
Tijdens het Sportgala Dren-
the vindt de verkiezing plaats 
van de sportman, sportvrouw, 
sportploeg en het sporttalent 
van Drenthe. Iedere gemeente 
levert een winnaar in de vier ca-
tegorieën aan. Tijdens het pro-
vinciale gala wordt de winnaar 
bekendgemaakt. 
De winnaars worden gekozen 
door een topsportjury, een 
sportjournalistenjury en via 
stemmen van het publiek. Het 
sportgala vindt dit jaar plaats 
op maandag 6 maart 2023 in 
het Schouwburg Ogterop in 
Meppel. 

Nomineer sporthelden
Nomineer uw sporthelden 
vóór maandag 23 januari 2023 
door een e-mail te sturen naar 
sport@tynaarlo.nl. Beschrijf 
hierbij om wie het gaat, welke 
categorie, vermeld de leeftijd 
en woonplaats van de genomi-
neerde (ingeval van sportman/
vrouw of -talent), wat de be-
haalde sportprestatie is en voor 
welke sport of sportvereniging. 

Expositie winnende foto’s Ta-
bletop in Museum de Buiten-
plaats in Eelde
In het Museumcafé in Museum 
de Buitenplaats hangen sinds 
afgelopen zaterdag de win-
nende foto’s van de prijsvraag 
Tabletop Fotografie van Johan 
Wolfard en de cultuurcoaches 
van de gemeente Tynaarlo. 

Vier winnende fotografen wer-
den op de vernissage toege-
sproken en de foto’s werden 
voorzien van mooi en kritisch 
commentaar door fotograaf 
Alfred Oostermand uit Peize. 

Het museum verraste de win-
naars ook met twee vrijkaarten 
en een prachtig collectieboek 
van het museum. De foto’s in 
het museumcafé zijn een mooie 
aanvulling op de huidige expo-
sitie ‘Verstild bezit’, met een se-
lectie van stillevens en beelden 
van verstilling uit de eigen col-
lectie. 

De foto’s hangen een maand in 
het museumcafé van Museum 
de Buitenplaats. De expositie 
‘Winnaars prijsvraag Tabletop 
Fotografie’ is gratis te bezoe-
ken in het Museumcafé in Mu-
seum de Buitenplaats.  

We hebben in het gemeente-
huis in Vries wisselende ten-
toonstellingen van inwoners 
uit de gemeente. Afgelopen 
zomer presenteerde Johan 
Wolfad zijn werk als fotograaf 
op de Tafel van de Burgemees-
ter, met Tabletop Fotografie 
in het bijzonder. Hieruit ont-
stond het idee voor een prijs-
vraag.  

Gemeente Tynaarlo zet zich in voor dementie 

Nomineer sporters en sportteams 
voor Sportgala Drenthe 

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 6 dec.
De volledige besluitenlijst kunt u vinden op de raadsweb-
site: raad.tynaarlo.nl. In deze vergadering stonden onder 
andere de volgende onderwerpen op de agenda:

De basis op orde voor de Omgevingswet
Naar verwachting treed op 1 juli 2023 de omgevingswet 
in werking. Om hierop voorbereid te zijn moeten er een 
aantal zaken van te voren geregeld worden. Bijvoorbeeld 
over het adviesrecht van de raad bij omgevingsvergunnin-
gen. De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel “De 
basis op orde voor de Omgevingswet”. Wel bracht de raad 
enkele tekstwijzigingen aan in het raadvoorstel. 

Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP)
In dit plan staat hoe de gemeente de komende vijf jaar zorgt 
voor een goed rioleringssysteem. Verder staat er ook in wat 
het kost en hoe dit betaald kan worden. Een aandachts-
punt is de communicatie. Tijdens werkbezoeken eerder dit 
jaar bij de waterzuivering in Eelde en de gemeentewerf 
werd de raad verteld dat er zaken in het riool belanden die 
daar niet thuis horen. Onze inwoners zijn hiervan vaak niet 
op de hoogte en daarom wil de raad dat er extra aandacht 
wordt besteed aan bewustwording. In de volgende raads-
vergadering neemt de raad een besluit. 

Motie vreemd aan de agenda over extra geld voor vereni-
gingen, cultuurinstellingen 
Er is sprake van dat er extra geld vanuit het Rijk komt voor 
verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke 
voorzieningen ter compensatie van de sterk gestegen ener-
gieprijzen. De raad riep het college op dit goed te regelen 
zodat dit extra geld ook daar terechtkomt waar het nodig 
is. 

Vooruitblik raadsvergadering 
20 december 20.00u
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vin-
den op de raadswebsite.  In deze vergadering staan een 
aantal punten op de agenda waar de raad een besluit over 
moet nemen. Dat zijn onder andere: 

Belastingverordeningen 2023
Met deze verordeningen worden de tarieven vastgesteld 
voor o.a. de toeristenbelasting, forensenbelasting, onroe-
rende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Ty-
naarlo 2023
Er  worden een aantal wijzingen voorgesteld op de APV 
van 2022. Het gaat hierbij om onderwerpen als bermparke-
ren, handhaving van overlast van warmtepompen en proe-
verijen in slijterijen. 

Kijk live mee 
Via de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u live meekijken 
met de raadsvergadering of deze later terugkijken. Wilt u 
zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op 
met de griffie via griffie@tynaarlo.nl.

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

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Tynaarlo

Op maandag 9 januari om 19.00 uur organiseert de gemeente een nieuwjaarsreceptie  
in het gemeentehuis in Vries. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Samen met u willen wij proosten op het nieuwe jaar. Burgemeester Thijsen zal tijdens de  
bijeenkomst terugkijken op 2022 en vooruitblikken op het nieuwe jaar.

Wij hopen u maandag 9 januari te mogen begroeten in het gemeentehuis,  
Kornoeljeplein 1 in Vries.



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
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Afvalinzamelaar PreZero meldt 
dat veel containers in de ge-
meente Tynaarlo niet geleegd 
kunnen worden doordat het 
afval is vastgevroren. De inza-
melwagen pakt de container 
op, houdt deze op zijn kop en 
schudt deze stevig op en neer. 
Als de inhoud niet (helemaal) 
los komt door vastvriezen, blijft 
er afval achter in de container. 
Om dit te voorkomen een aan-
tal tips:

• Laat nat afval zo veel mo-
gelijk uitlekken, dat scheelt 
water dat kan bevriezen.

• Leg een paar lege eierdozen, 
stro of kranten onder in de 
container. Dit absorbeert het 
nat dat uit het afval komt. 
Dit voorkomt in veel gevallen 
het vastvriezen in de bodem 
van de container. 

• Meng GFT-afval dat erg nat 
is (in laagjes) met ‘droger’ 
GFT-afval bijvoorbeeld fijn 

snoeiafval of bladeren.
• Zet de container niet te 

vroeg aan de straat maar wel 
voor 7.30 uur!

• Voorkom vastvriezen van het 
deksel door een takje onder 
het deksel te leggen.

Let op: Wanneer het afval vast-
gevroren is en de container niet 
geleegd kan worden, wordt 

deze niet nageleegd. U kunt de 
container dan twee weken later 
bij de volgende inzamelronde 
opnieuw aanbieden. 

Het is voor Prezero niet moge-
lijk alle vastgevroren containers 
na te legen, daarvoor zijn het er 
te veel. U hoeft geen melding 
te doen bij de gemeente dat de 
container niet geleegd is.

Voorkom een niet geleegde container door 
vastgevroren afval 

Ga jij binnenkort op pad om 
een mooie kerstboom uit te 
zoeken? 
Vaak worden kerstbomen ver-
kocht in een plastic net. Let 

erop dat het plastic net niet bij 
het PMD-afval mag. Het net 
kan namelijk vastlopen in de 
sorteerinstallatie, en dat is niet 
fijn. Dus bij het restafval! 

Het is oogsttijd en daardoor is 
er veel landbouwverkeer op 
de weg. Deze voertuigen zijn 
groter en rijden langzamer dan 
overig verkeer. Ook laten ze 

vaak modder achter op de weg, 
waardoor gladheid kan ont-
staan. Wees dus alert en pas uw 
snelheid aan als er modder op 
de weg ligt.

Kerstboomnet niet bij PMD-afval

Pas op voor modder op de weg

Inloopbijeenkomst  
omgevingsvisie
Op zaterdag 17 december 2022 is er tussen 10.00 uur en 14.00 
uur een inloopbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis 
op het Kornoeljeplein 1 in Vries.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de informatiemarkt be-
zoeken, op het voorontwerp omgevingsvisie reageren of in 
gesprek gaan met een medewerker van de gemeente. Ook 
kunt u een presentatie over de omgevingsvisie bijwonen. 
Deze presentatie vindt plaats tussen 11.00 en 12.00 uur en 
opnieuw tussen 13.00 en 14.00 uur. Graag tot dan!

Gemeentehuis op maandag 19 december 
vanaf 16.00 uur gesloten

In verband met een interne bijeenkomst is op maandag 19 december het gemeentehuis 
gesloten vanaf 16.00 uur. 


