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0592 - 266 737 of 
sociaalteam@tynaarlo.nl.

Publiek Vervoer is een nieuwe 
samenwerking van alle Gro-
ningse en Drentse gemeenten,
de twee provincies en het OV-
bureau Groningen Drenthe.  On-
der Publiek Vervoer vallen alle
vervoersvormen waar mensen
met een Wmo-pas en kinderen in
het leerlingenververvoer gebruik
van kunnen maken. Ook de 
regiotaxi’s en buurtbussen vallen

Vanaf 9 april is in onze gemeente
Connexxion de vervoerder voor
de WMO en niet meer VMNN.
Alle inwoners met een Wmo-pas
krijgen daarom deze maand een
nieuwe pas toegestuurd. Op de
enveloppe ervan staat het logo
van Publiek Vervoer.

De oude Wmo-pas is vanaf 9 april
niet meer geldig. Wie met Pasen
nog geen Wmo-pas heeft ont-
vangen, kan het beste contact
opnemen met de gemeente via

Connexxion nieuwe 
vervoerder Wmo 

onder Publiek Vervoer. 

Voor leerlingen in het leerlin-
genvervoer en hun ouders 
verandert dit schooljaar nog 
helemaal niks. 

Het doel van de nieuwe samen-
werking is dat al de genoemde
vervoersvormen ook in de toe-
komst betaalbaar en toeganke-
lijk blijven.

Spreekuur 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

Spreekuur (zonder afspraak): woensdag 10.00 en 11.00 uur:
• eerste woensdag van de maand: Dorpshuis De Pan, Nieuwe Rijks-

weg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler Boer-

malaan 4, Paterswolde
• derde woensdag van de maand: De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

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

Aankoop PBH historisch hoogtepunt 
Er is deze week opvallend veel media-aandacht voor de prins Bern-
hardhoeve. Dat is ook niet zo gek, want vorige week werd de aan-
koop van het gehele terrein door de gemeente een feit. Voor wet-
houder Hofstra voelt het als een historisch hoogtepunt: “We spreken
al jaren over de invulling van het terrein, maar plannen kwamen niet
van de grond. Er moesten steeds meerdere belangen worden gediend.
Die van de gemeente, maar ook de commerciële belangen van de
grondeigenaar. Nu hebben we de regie volledig zelf in handen en
kunnen we de vraag ‘wat is goed voor Zuidlaren?’ centraal stellen.”

ren’ en ‘Studie (klein)kinderen’.

Heeft u moeite uw kinderen te
bieden wat ze nodig hebben?
Wilt u zien welke regelingen be-
schikbaar zijn? Kijk dan op het
geldplan ‘Rondkomen met kin-
deren’. Geld opzij zetten voor de
studie van uw (klein)kind? Maak
dan het geldplan ‘Studie
(klein)kinderen’.

De drie geldplannen die al be-
schikbaar waren zijn de geld-
plannen ‘Kom uit de geldzorgen’,
‘Beter rondkomen’ en ‘Sparen,
aflossen of beleggen’.

Alle vijf geldplannen staan op ty-
naarlo.startpuntgeldzaken.nl.
Vragen of hulp nodig bij het in-
vullen van een geldplan? Neem
dan contact op met de sociale
teams van de gemeente Tynaarlo
via 0592-266737 of sociaal-
team@tynaarlo.nl.

Problemen met financieel rond-
komen? Dan kan Startpunt Geld-
zaken nog meer oplossingen bie-
den dan tot nu toe. Het startpunt
is een samenwerkingsverband
van het Nibud met onder andere
de Vereniging Eigen Huis.

Het helpt belangstellenden plan-
nen te maken om hun financiën
beter onder controle te krijgen.
Dat doet het door zogeheten di-
gitale ‘geldplannen’ beschikbaar
te stellen. Daarin kan iedereen
zijn gegevens invullen en tot op-
lossingen komen.  Ieders privacy is
daarbij gegarandeerd.

De gemeente Tynaarlo werkt
met het startpunt samen. 

Het startpunt heeft voor verschil-
lende financiële vragen verschil-
lende geldplannen. Tot nu toe
drie. Daar zijn er nu twee bijge-
komen: ‘Rondkomen met kinde-

Startpunt Geldzaken biedt nieuwe
geldplannen

Woensdag 21 maart mag iedereen die kiesrecht heeft stemmen voor een nieuwe samenstelling van de
gemeenteraad. Tegelijk wordt er een raadgevend referendum gehouden over de wet op de inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
U vindt hieronder meer informatie over de verkiezingen en het referendum. 

21 maart: Gemeenteraadsverkiezingen 
en raadgevend referendum

Aan u de keus!

Paasvuren Eerste Paasdag, 1 april 2018
Er bestaat ook dit jaar voor particulieren de mogelijkheid om hou-
tafval te brengen voor de opbouw van een paasvuur. De gemeente
heeft ontheffingen verleend voor de volgende paasvuren:

Tynaarlo: OBS ’t  Oelebred 0592 - 580030
Eelde: Paasvuur Eelde 06 - 51473690
Eelde: VvV Eelde 050 - 3092810
Vries: VvV Vries 06 - 51552186

Bunne-Winde: VvV Bunne-Winde Bunnerveen 06 - 23065329
Zeijen: Belangenvereniging Schoolkring Zeijen 

06 - 50252977
Zeegse: Feestcommissie Zeegse 06 - 51386958

Yde-De Punt: Vereniging Dorpsbelangen Yde De Punt 
050 - 4061724

Taarlo: Dorpsbelangen Taarlo 0592 - 231541
Midlaren: Dorpsfeestcommissie Midlaren 06 - 29035193

Zuidlaarderveen: vereniging Dorpsbelangen Zuidlaarderveen
06 - 53870408

Donderen: VvV Donderen 06 - 14112677

Binnen de dorpen ligt de organisatie van de paasvuren in handen van
het plaatselijke comité. Hier kunt u nadere informatie krijgen over 
tijden waarop u uw houtafval kunt brengen.

Wat voor houtafval mag worden gebracht:
• onbewerkt hout (geen houtstobben), dat wil zeggen: niet 

bewerkt met oliën of chemische producten, zoals verf, lak, 
impregneer-middel en dergelijke;

• snoeitakken.

Ander afval is niet toegestaan. Dus geen riet, stro, hooi, stobben,
olieproducten, rubber, kunststoffen, chemisch afval, plastics, vloer-
bedekking, meubels, kleding of ander materiaal dat het milieu nade-
lig kan beïnvloeden. De politie ziet er op toe dat wordt gehandeld
conform bovenstaande richtlijnen. Bij overtreding wordt direct 
proces-verbaal opgemaakt.

Het ontsteken van de paasvuren:
De paasvuren worden ontstoken op Eerste Paasdag 1 april 2018 om
ongeveer 19.00 uur.
Als wordt verwacht, dat derden daarvan overmatige hinder zullen 
ondervinden, in de vorm van rook en stankoverlast of bij een wind-
kracht van 6 of meer, wordt een paasvuur niet ontstoken. 

Als er sprake is van extreme droogte kan het college van burge-
meester en wethouders besluiten dat het paasvuur niet mag worden
ontstoken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het team publieksza-
ken en veiligheid, telefoonnummer 0592 266662.

Informatie stembureaus
U mag stemmen bij elk stembureau in Tynaarlo. Op uw stempas vindt u het dichtstbijzijnde stembu-
reau. De stembureaus zijn op 21 maart open van 07.30 tot 21.00 uur

Mijn stem uitbrengen, wat moet ik meenemen?
U heeft het volgende nodig om uw stem uit te kunnen brengen:
• Uw stempas (deze dient onbeschadigd te zijn)
• Een legitimatiebewijs (dit dient u te tonen aan de voorzitter van het stembureau)

Stembureaus                
1 Ons Dorpshuis, Bähler Boermalaan 4, Paterswolde
2 De Notenkraker, Schoollaan 16, Paterswolde
3 Verzorgingshuis Symphonie, Hooiweg 18, Eelde 
4 Sportcentrum De Marsch, Hooiweg 196, Paterswolde    
5 Restaurant ‘t Huys van Bunne, Donderenseweg 1, Bunne   
6 MFA Borchkwartier, Borchsingel 41, Eelderwolde  
7 Verzorgingscentrum Kornoeljehof, Tynaarlosestraat 56, Vries    
8 Nieuw: Icare JGZ (consultatiebureau), Nieuwe Holtenweg 3, Vries   
9 MFA Yders Hoes, Betmersweg 2, Yde

10 Nieuw: OBS het Oelebred, Rozenstraat 18, Tynaarlo   
11 Dorpshuis Oudemolen, Hoofdweg 105, Oudemolen
12 MFA De Zeijer Hoogte, Ubbenaseweg 7, Zeijen
13 Dorpshuis Klein Kruierij, De Kruijerij 2, De Groeve  
14 CBS De Tol, De Hilde 1, Zuidlaren  
15 Brasserie ‘t Hof van Zuidlaren, Groningerstraat 10, Zuidlaren
16 Sporthal De Zwet, De Klencke 32, Zuidlaren
17 GKv Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45 a, Zuidlaren
18 Mozaiek Woonzorgcentrum, Ludinge 13, Zuidlaren  
19 Restaurant De Gasterie, Groningerstraat 31, Midlaren  
20 Dorpshuis De Zaandorre, Dorpsstraat 28 a, Zuidlaarderveen   
21 Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1, Vries     
22 Openbare Bibliotheek, Wolfhorn 1, Eelde    
23 Nieuw: Buurt hoes West End, Kooiweg 13a, Eelde
24 De Synagoge, Zuiderstraat 1, Zuidlaren  

Meer informatie over de verkiezingen en het referendum vindt u op
www.tynaarlo.nl/gemeenteraadsverkiezingen en www.tynaarlo.nl/referendum U kunt ook bellen met
het team Publiekszaken tel. 0592 – 26 66 

Informatie raadgevend Referendum
Bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)
stemt u voor of tegen deze wet.
De WIv 2017 bepaalt: 
• de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Mili-

taire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD); 
• de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden; 
• hoe het toezicht is geregeld. 

Meer informatie over de Wiv staat op www.referendumwiv2017.nl. Het is ook mogelijk de wettekst af
te halen bij de servicebalie in het gemeentehuis. Kijk voor de openingstijden op ww.tynaarlo.nl. Vervolg op pagina xx



Agenda
Woensdag 14 maart: 19.00-20.30 uur
• Inloopavond plannen ‘Schelfhorst Natuurwonen’. 

Familiehotel Paterswolde, Groningerweg 19
Zaterdag 17 maart: 08.00-12.00 uur
• Compostactie: gratis compost voor inwoners

Milieustraat, Zuidlaarderweg 33 Tynaarlo
Meer informatie www.tynaarlo.nl

Burgemeester en MT op pad met bewoners
Kornoeljehof tijdens NL Doet
Vrijdag 9 maart gingen burgemeester Thijsen en het management-
team van de gemeente Tynaarlo tijdens NL Doet met bewoners van
het Kornoeljehof op pad. Ze maakten een wandeling door Vries,
waarbij ook een rondleiding verzorgd werd door het gemeentehuis. 
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