
 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 28 december

Bijna 4000 woningen in de re-
gio Noord-Drenthe de komen-
de 7 jaar. Dat is de ambitie die 
wethouder Jurryt Vellinga sa-
men met collega-wethouders 
uit Drenthe, de gedeputeerde 
van de provincie Drenthe en 
woonminister Hugo de Jonge 
woensdag 21 december in de 
regionale woondeal onderte-
kend heeft.

In totaal worden er tot 2030 in 
heel Drenthe 13.000 woningen 
gebouwd, zo is de ambitie. In 
Drenthe werken daarvoor alle 
gemeenten, woningcorporaties 
en de provincie Drenthe samen. 

Er komen 3.790 woningen in 
de regio Noord-Drenthe, 4.177 
in Zuidoost-Drenthe en 5.033 
in Zuidwest-Drenthe. Het gaat 
om betaalbare woningen voor 
onder andere spoedzoekers, 

starters en mensen die zorg aan 
huis nodig hebben. 

De afspraken in de regionale 
woondeals gaan over het aan-
tal woningen dat gebouwd 
wordt in de regio, de inzet die 
iedere partij gaat leveren om 
de woningen te realiseren en 
de wijze waarop wordt samen-
gewerkt.

‘We zetten de schouders 
eronder’
Wethouder Vellinga ziet de 
druk op de woningmarkt steeds 
verder toenemen, en is dan 
ook blij met deze regionale 
woondeal: “Ik maak mij veel 
zorgen om de beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van wonin-
gen voor allerlei doelgroepen. 
We doen in Tynaarlo wat we 
kunnen om woningen bij te 
bouwen en mensen op de wo-

ningmarkt te helpen. Deze re-
gionale woondeal onderstreept 
het belang van goede wonin-
gen voor iedereen. Ik blijf mijn 
schouders eronder zetten en 
hoop alleen in de komende ja-
ren al honderden woningen te 
kunnen bij bouwen.”

Minister De Jonge: “We staan 
voor een enorme opgave om 
de komende jaren in totaal 
900.000 woningen te bouwen. 
En kijkend naar de veranderin-
gen in de wereld om ons heen 
zal dat niet gemakkelijk wor-
den. 
Dit vraagt een gezamenlijke 
inzet – schouder aan schouder 
- van overheden, corporaties en 
marktpartijen. De woondeals in 
Drenthe zijn snel tot stand ge-
komen met alle betrokkenen 
en daarmee goede voorbeel-
den voor anderen.” 

Wethouder Jurryt Vellinga ondertekent 
samen met minister Hugo de Jonge 
Drentse woondeal 

Vanaf 9 januari is de brug aan 
de Nieuwe Dijk nabij Zuidlaren 
afgesloten voor verkeer. De 
brug wordt vervangen voor een 
nieuwe brug. 
Deze werkzaamheden duren 
naar verwachting tot medio 
mei 2023. Tegelijkertijd wordt 
gestart met de wegwerkzaam-

heden van de weg De Knijpe. 
Ook deze werkzaamheden du-
ren naar verwachting tot medio 
mei 2023. 

De omleidingsroutes zijn op 
elkaar aangepast en worden 
vroegtijdig neergezet. Ver-
wachting is dat medio mei de 

werkzaamheden zijn afgerond 
en er weer gebruik gemaakt 
kan worden van deze routes. 
Indien er vragen zijn kunt u 
contact opnemen met de ge-
meente Tynaarlo via het alge-
mene telefoonnummer: 0592 
266 662 of via info@tynaarlo.nl. 

Afsluiting brug Nieuwe Dijk en weg  
De Knijpe in Zuidlaren / Zuidlaarderveen 
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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

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 20 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:

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 motie waarin opgeroepen werd om duidelijkheid te 
verschaffen over de maximale hoogte van de tarieven van 
het GWRP en een stijging van de jaarlijkse prijsaanpassing 
van maximaal 2 procent haalde het niet. 
Om deze reden stemde niet de hele raad in met het raads-
voorstel. 

Belastingverordeningen 2023
Met deze verordeningen worden de tarieven vastgesteld 
voor o.a. de toeristenbelasting, forensenbelasting, onroe-
rende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. 
De hele raad stemde in met het voorstel. 

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. 
Bij dit onderwerp werd ingesproken door een inwoner uit 
Tynaarlo. De raad besloot het onderwerp door te schuiven 
naar de volgende raadsvergadering, zodat ze het verhaal 
van de inspreker kunnen laten meewegen in de beslissing 
over het raadsvoorstel. 

De volgende raadsvergaring is op 
dinsdagavond 24 januari 2023

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.

De gemeente haalt begin janua-
ri geen afgedankte kerstbomen 
op. De kerstbomen kunnen in 
de groene GFT afvalcontainer 

of tijdens openingsuren naar de 
milieustraat worden gebracht. 
Hieraan zijn geen kosten ver-
bonden.

Kerstbomen inleveren 
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Miguel Ririhena Wethouder 

Sport en Cultuur

IK ZET MIJN
ALCOHOLGEBRUIK IN
JANUARI OP PAUZE!

DOE OOK MEE EN SCHRIJF JE IN OP IKPAS.NL

Miguel: “Ik denk dat geen 
alcohol drinken mij goed 
af gaat. In de weekenden 

ga ik het niet missen, maar 
een biertje missen op een 

nieuwjaarsbijeenkomst 
met bestuurders dat vind 

ik wel moeilijk. 

“Mijn tip om de eerste stap 
tot stoppen te zetten is: word 
je bewust van de negatieve 
kanten en doorbreek de ge-

woonte door eens te stoppen 
en te ervaren hoe het is om 

geen alcohol te drinken.”

“Mijn favoriete alcoholvrije 
drankje is mangosap.”

Inmiddels staat de teller op 36794. Mensen die meedoen aan Ik-Pas in januari. Miguel daagt jou 
ook uit om in januari geen alcohol te drinken. Doe je mee? Miguel vertelt over zijn verwachting 

en deelt een tip om de stap naar het stoppen met alcohol drinken makkelijker te maken. 

Wethouder Miguel Ririhena doet mee aan Ik-Pas Wil je weten wanneer je de con-
tainer in het nieuwe jaar aan de 
straat moet zetten? Kijk in de 
Afvalwijzerapp en op www.mijn-
afvalwijzer. De Afvalwijzerapp 
kun je downloaden in de App-
store, Google Play en Windows 

Store. Je kunt zelf “notificaties” 
instellen om een melding te ont-
vangen wanneer welke afvalcon-
tainer bij de straat moet. Ook 
ontvang je een melding wanneer 
er wijzigingen zijn in het inza-
melschema. 

Ga je zelf oliebollen en appelflap-
pen maken met oud en nieuw? 
Lekker! Gooi de frituurolie niet 
zomaar weg. Schenk het oude 
oliebollen- of frituurvet terug 
in de lege verpakking en breng 
het naar een inleverpunt bij u in 
de buurt zodat het gerecycled 
wordt. Hier wordt biodiesel van 
gemaakt en groene energie van 
opgewekt.

Geen vet in het toilet
Spoel olie en vet in ieder geval 
niet door het toilet. Uw afvoer, 
maar ook de riolering, rioolge-

malen en zuiveringsinstallaties 
kunnen hierdoor verstopt ra-
ken. Het kost veel geld om deze 
vetophopingen op te ruimen.

Waar inleveren?
In de gemeente Tynaarlo zijn in-
leverpunten bij alle filialen van 
COOP, AH en Jumbo. Ook kunt 
u olie en vet inleveren bij de mi-
lieustraat en zijn er organisaties 
en verenigingen waar een inle-
verpunt is. 
Kijk op frituurvetrecyclehet.nl 
voor het dichtstbijzijnde inlever-
punt.

Afvalkalender 2023 online 

Olie en vet? Recycle het! 

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


