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De afgelopen jaren heeft de 
gemeente Tynaarlo voorbe-
reidingen getroffen voor de 
herinrichting van de Hoofdweg 
in Eelde. Naar verwachting zou-
den de werkzaamheden in het 
eerste kwartaal van 2023 begin-
nen. Op dit moment is het zo 

dat er een krappe arbeidsmarkt 
is met een landelijk tekort aan 
personeel. Ook de nutsbedrij-
ven, die de elektriciteitskabels 
en leidingen aan de Hoofdweg 
aanpassen, hebben hiermee te 
maken. Dit betekent dat zij op 
dit moment onvoldoende per-

soneel hebben om te kunnen 
starten. De werkzaamheden 
zijn daarom uitgesteld. Alle 
partijen werken hard om in 
het derde kwartaal van 2023 te 
kunnen beginnen. 
Meer informatie kunt u vinden 
op www.tynaarlo.nl.  

Is de keuze die je maakt in de 
supermarkt, daadwerkelijk een 
gezonde keuze? Op verpak-
kingen van voedingsmiddelen 
staan vaak veelbelovende tek-
sten. Light, minder vet, geen 
suikers toegevoegd. Waar moet 
je op letten om een gezonde 
of bewustere keuze te maken? 
Vraag het aan de voedingsdes-
kundige!

Meld je nu aan voor een gratis 

supermarkttour met de voe-
dingsdeskundige op woensdag 
1 februari van 18.30 tot 20.00 
uur bij Jumbo Pepping, Stoffer 
Holtjerweg 1 in Eelde. Na af-
loop ontvang je een goed ge-
vulde goodiebag. Aanmelden 
kan door een mail te sturen 
naar heidi@previtas.nl.

Deze tour wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Lokaal Pre-
ventieakkoord Tynaarlo.

Containers die niet op de juiste 
manier worden aangeboden, 
worden niet geleegd. Hoe zorg 
je ervoor dat de container wel 
wordt geleegd? 

• Zet je afvalcontainer vóór 
07.30 uur buiten, dat mag 
ook de avond van tevoren. 

• Zet de container aan de 
straat of op de stoep met de 
opening van de deksel naar 
de straat toe en het handvat 
van de straat af. 

• Houd 30 cm aan de zijkant 
van de container vrij. 

• Plaats de container niet ach-
ter een obstakel. 

• Zorg dat de container niet 
meer dan 75 kg weegt. 

De container wordt geleegd 
tussen 7.30 en 18.00 uur. In 
bijzondere gevallen, wanneer 
bijvoorbeeld de inzamelau-

to een storing heeft, kan tot 
22.00 uur worden ingezameld.  
Via De Afvalwijzer app en op 
mijnafvalwijzer.nl probeert de 
gemeente de storing zo snel 
mogelijk te communiceren. 

Als de container niet geleegd 
is, kan het zijn dat de chip in 
de container kapot of geblok-

keerd is. Het kan ook zijn dat 
het afval niet op de goede ma-
nier is aangeboden. Dan zit er 
een waarschuwingskaart aan 
de container. Hierop staat de 
reden vermeld waarom de con-
tainer niet geleegd is. Je kunt 
de container dan tijdens de vol-
gende inzamelronde opnieuw 
aanbieden.

Zo nu en dan krijgt de gemeen-
te melding van straatverlichting 
die niet werkt. Wat kun je doen 
als het licht in je straat het niet 
doet? 

Op elke lichtmast staat een 
uniek nummer. Wanneer de 
mast het niet doet, scheef staat 
of beschadigd is, kun je dat mel-
den. Dit kan via Moononline, 

een systeem dat voor iedereen 
toegankelijk is. Het werkt zo: 
ga naar tynaarlo.nl/melden-
aandegemeente. Kies voor ‘de 
straatverlichting doet het niet’. 
Je komt dan op Moonline. Vul 
het adres in. Er verschijnt dan 
een plattegrond met de licht-
masten in de straat. Staan deze 
al rood gekleurd, dan is de sto-
ring al bekend bij de monteurs 

en wordt er al aan gewerkt. 
Staan de lichtmasten op groen, 
dan kunt u uw melding invoe-
ren in het systeem. Via e-mail 
wordt u op de hoogte gehou-
den van de reparatie. Op deze 
manier kunt u eenvoudig de 
storing doorgeven en komt de 
melding direct bij de monteurs 
terecht. 

Werkzaamheden Hoofdweg Eelde uitgesteld

Ontdek gezondere keuzes in Jumbo 
Eelde met voedingsdeskundige

Afvalcontainer op de juiste manier aanbieden

De lichtmast in de straat doet het niet, wat nu? 

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

Agenda 
•  Maandagavond 30 januari 2023 20.00 uur 
 Vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa 
 Het Markehuis, De Pol 4 In Grolloo 
 De agenda en stukken staan op www.drentscheaa.nl 

Donker buiten? Licht aan!
De avond nadert en het begint donker te worden. Goe-
de lichten op je fiets, zijn dan extra belangrijk. Heb jij je 
fietsverlichting al nagekeken? Op www.lichtaanengaan.nl 
vind je een handige checklist om te kijken of jouw fietsver-
lichting in orde is. Zo fiets je veilig naar werk, school, de 
sportclub, muziekles, vrienden en andere afspraken. En je 
voorkomt ook nog eens een boete.

Op www.lichtaanengaan.nl vind je ook andere handige 
tips over fietsverlichting. Wist je bijvoorbeeld dat extra 
verlichting, zoals knipperende lichtjes en fietsslingers in je 
wiel, niet is toegestaan?


