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Wethouder Jurryt Vellinga 
heeft dinsdag 13 december na-
mens de gemeente samen met 
woningcorporaties en huur-
dersverenigingen de Prestatie-
afspraken 2023 ondertekend. In 
de prestatieafspraken zijn voor 
de sociale woningbouw afspra-
ken gemaakt over de thema’s 
betaalbaarheid, beschikbaar-
heid, kwaliteit van de woning-

voorraad, huisvesting bijzonde-
re doelgroepen, wonen en zorg 
en leefbaarheid. 

Speciale aandacht is erin 2023 
voor het verminderen van 
(energie)armoede van huurders 
en het duurzamer maken van 
sociale huurwoningen. 

Wethouder Vellinga heeft ver-

trouwen in een goede samen-
werking met de corporaties en 
huurdersverenigingen de ko-
mende jaren. 

“We staan voor grote opgaven, 
maar als we samen blijven op-
trekken op deze constructieve 
manier, dan gaan we voor onze 
inwoners mooie dingen neer-
zetten met elkaar.”

De kosten voor energie en le-
vensonderhoud zijn flink opge-
lopen. Het kan voorkomen dat je 
hierdoor het overzicht in je geld-
zaken kwijtraakt. Heb je hulp no-
dig? Dan kan je terecht bij ‘Eerste 
Hulp Bij Geldzaken’ (EHBG) van 
de gemeente Tynaarlo.

Op het platform EHBG vind je 
een stappenplan om weer grip 
te krijgen op je geld. Daarnaast 

is er een directe mogelijkheid 
om hulp te vragen. Speciaal 
opgeleide budgetcoaches gaan 
met jou in gesprek en kijken 
welke hulp nodig is in jouw si-
tuatie.  

Kijk voor meer informatie op 
www.tynaarlo.nl/ehbg. Heb je 
direct hulp nodig bij je financi-
ele situatie? Stuur dan een mail 
naar ehbg@tynaarlo.nl.

In de tweede week van de 
kerstvakantie zijn er weer leuke 
sportactiviteiten voor kinderen. 
Lasergamen, klimmen en tafel-

tennis staan op het program-
ma. De kosten zijn €2 per kind. 
Aanmelden is verplicht en kan 
via www.tynaarlo.nl/sportpret. 

Prestatieafspraken 2023: 
verminderen van (energie)armoede en duurzamer maken 
sociale huurwoningen 

Weer grip krijgen op je geld?  
Gemeente Tynaarlo helpt je verder

Sportactiviteiten voor kinderen in 
de kerstvakantie

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

Op de foto v.l.n.r.: Michiel Veenstra, directeur-bestuurder Stichting Eelder Woningbouw, wethouder 
Jurryt Vellinga, Jan Emmens, voorzitter AH woon en Esther Borstlap, directeur-bestuurder Stichting 
Woonborg. Voorzitter Frans Verhoeven van Huurdersbelangenvereniging Eelde-Paterswolde was op 
12 december verhinderd, maar heeft wel getekend.  

Op maandag 26 december (Tweede kerstdag) 
is het gemeentehuis gesloten

Wijziging afvalinzameling Tweede Kerstdag 
Vanwege Tweede Kerstdag wordt in De Groeve, De Punt, Midlaren, Oudemolen, Taarlo, Ty-
naarlo, Zeegse, Zuidlaren en Zuidlaarderveen de afvalinzameling verschoven van maandag 
26 december naar zaterdag 24 december. De wijziging staat ook in de Afvalwijzerapp en op 
www.mijnafvalwijzer.

Zet de container op tijd aan de straat, dat mag ook de avond van tevoren. De containers  
kunnen vanaf 07.30 uur worden geleegd. Kijk voor alle informatie over afvalinzameling op 
www.tynaarlo.nl.

Op zaterdag 17 december vond 
er een inloopbijeenkomst over 
het voorontwerp van de omge-
vingsvisie in het gemeentehuis 
in Vries plaats.

Tijdens de inloopbijeenkomst 
bezochten zo’n 150 inwoners 

de informatiemarkt, waar op 
het voorontwerp omgevingsvi-
sie gereageerd kon worden of 
in gesprek kon worden gegaan 
met een medewerker van de 
gemeente. Ook konden geïnte-
resseerden een presentatie over 
de omgevingsvisie bijwonen. 

Bent u benieuwd naar het voor-
ontwerp van de omgevingsvi-
sie? 

Kijk dan op www.typischty-
naarlo.nl. Tot en met 16 januari 
2023 kunt u daar ook uw in-
spraakreactie achterlaten.

Drukbezochte inloopbijeenkomst omgevingsvisie 



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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Tijdens de feestdagen zijn we 
maar al te druk met het versie-
ren en decoreren van onze hui-
zen en tuinen. Helaas gaat er 
na al die jaren soms het een en 
ander kapot. Maar waar laat je 
al die kerstartikelen? 
• Kapotte kerstlampjes? Breng 

ze naar de milieustraat, lever 
ze in bij de winkel waar je 
je nieuwe lampjes koopt of 
bij inleverbakken die onder 
andere in veel supermarkten 
staan. Kijk op www.wecycle.
nl voor een inleverpunt bij 
jou in de buurt.

• Kapotte kerstballen? Alle 
kerstballen, of ze nu van glas 
of van plastic zijn, horen bij 
het restafval.

• Heeft je gourmetstel z’n 
beste tijd gehad? Lever dan 
je oude apparaat in bij de 
winkel waar je de nieuwe 
aanschaft. Winkels zijn na-
melijk verplicht om elk soort-
gelijk apparaat in te nemen, 
dit heet de ‘oud-voor-nieuw 
regeling’. Je kunt een kapot 
gourmetstel ook naar de 
milieustraat brengen.

Waar laat je de kapotte 
kerstartikelen?

Ik-Pas daagt jou uit om in januari geen alcohol te drinken. 
De komende drie weken zal elke week één ambassadeur van Ik-Pas o.a. een leuk weetje 

en tip delen om de stap naar het stoppen met drinken makkelijker te maken. 

Ik-Pas in Januari, doe je ook mee? 


