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stappen wil zetten in de over-
gang van fossiele brandstoffen
naar schone, duurzame energie.
“Veel boeren willen graag 
verduurzamen, en vragen ons of
zo’n molen in de gemeente 
Tynaarlo ook mogelijk is. Nu de
raad zich hier eerder deze zomer
over heeft uitgesproken, kunnen
we daar ja op antwoorden.”
Met een unaniem besluit maakte

Bij maatschap Brink in Zeijen is 
afgelopen donderdag de eerste
kleine windmolen in de ge-
meente Tynaarlo geplaatst. Naast
de windmolen komen er binnen-
kort ook zonnepanelen op het
dak van de boerderij te liggen.
Het bedrijf gaat zo in zijn eigen
energiebehoefte voorzien.
Wethouder René Kraaijenbrink
vertelt dat de gemeente graag

Eerste kleine windmolen in
gemeente Tynaarlo 

de gemeenteraad de komst van
deze kleinschalige windmolens
in het buitengebied namelijk
mogelijk. Deze uitzondering op
de regel is speciaal bedoeld voor
agrarische ondernemers zoals
maatschap Brink. Het gaat om
molens met een ashoogte van
maximaal 15 meter, bedoeld om
in de eigen energiebehoefte te
voorzien.

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

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Langer dan een week niet thuis
geweest? Dan is het verstandig
alle koud- en warmwater-
kranen een minuut lang te
openen. Vergeet niet de gevel-
kraan.

Wanneer kraanwater langere
tijd stilstaat, loopt de kwaliteit
wat terug. Door de kranen me-
teen bij thuiskomst 1 minuut
door te laten lopen, krijgt u
weer lekker, vers drinkwater.
Laat het water rustig stromen
en voorkom dat het water ver-
nevelt.

• Begin met het doorspoelen
van het toilet

• Doe daarna de kraan die het
dichtste bij de watermeter zit

• Laat alle kranen goed 
doorlopen met warm en
koud water  gedurende één 
minuut

• Vergeet niet de buitenkraan
en tuinslang 

• Denk ook aan de badkraan,
wastafel en douchekop 

• Brandslanghaspels kunt u
overslaan. Deze zijn beveiligd
of gekoppeld aan een leiding
waarin water doorstroomt
naar een kraan verderop.

Tips:
1.Voorkom dat het water 

vernevelt. Leg de douchekop
in een emmer met een dweil
erover of houd hem onder
water, zodat er geen water-
damp (ofwel kleine water-
druppeltjes) in de lucht 
komen.

2.Vang het water op, dan kan
het nog gebruikt worden
voor de tuin en/of planten,
wel zo duurzaam.

Terug van vakantie? 
Spoel de kraan door 

Ter herinnering: doe jij mee met
Burendag 2019? Vraag dan nu
een subsidie aan! 
Zaterdag 28 september is het
weer Burendag. Een dag waarop
buren gezellig samenkomen en
waarbij veel mensen iets goeds
doen voor elkaar en de buurt.
Wie een leuke activiteit wil orga-
niseren op Burendag kan hier-
voor een subsidie tot maximaal 
t 350 aanvragen bij het Oranje
Fonds. Zelf iets organiseren? 
Sociaal teamleden helpen graag!
Contact opnemen met de sociale
teams kan per mail via sociaal-
team@tynaarlo.nl of telefonisch

via 0592 - 266 737. Let op: je
kunt de subsidie van het
Oranje Fonds aanvragen tot
16 augustus.
Het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts zijn initiatiefnemers van
Burendag, dat ieder jaar op de
vierde zaterdag in september
wordt gevierd. Kijk voor meer 
informatie over Burendag op de
website www.burendag.nl. Hier
vind je ook een kaart met alle
aangemelde activiteiten voor 
Burendag.

Eikenprocessierupsnesten 
in gemeente verwijderd
De afgelopen weken heeft de gemeente samen met Roel Timmer-
man B.V. de eikenprocessierupsnesten in de gemeente verwijderd.
Het waren er ongeveer 120. De nesten zijn met een zuigmachine 
opgezogen. De rupsen werden opgevangen en afgevoerd.

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


