
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
en milieustraat
• Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, zijn het gemeentehuis en de 

milieustraat gesloten.
• Jeugdhulp is vrijdag 30 maart alleen voor spoedvragen bereik-

baar van 8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.
• 2e Paasdag, maandag 2 april, zijn het gemeentehuis en de 

milieustraat gesloten.

Wijziging afvalinzameling 2e Paasdag

De inzameling van restafval op maandag 2 april  (2e Paasdag)  in
Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve wordt verschoven naar
zaterdag 7 april.
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Winnend
Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en
het CDA hebben ten opzichte van
de huidige zetelverdeling elk 1
zetel gewonnen. D66, de PvdA
en de ChristenUnie hebben er elk
1 verloren.

Voorkeurstemmen
Er zijn drie kandidaten via voor-
keursstemmen in de gemeente-
raad gekomen: Antje van Til-Ren-
kema (GroenLinks), Geja van
Zuiden (Leefbaar Tynaarlo) en
Hilde Kamminga (GemeenteBe-
langen).

De definitieve uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen in
Tynaarlo is afgelopen vrijdag 
bekend gemaakt. Leefbaar Ty-
naarlo heeft de meeste stemmen
gehaald, gevolgd door de VVD
en daarna GroenLinks. Alle drie
goed voor vier zetels.

Definitieve zetelverdeling
2018-2022
Leefbaar Tynaarlo heeft met 124
stemmen voorsprong op de VVD
de meeste stemmen gehaald.
GroenLinks had 139 stemmen
minder dan de VVD.

Uitslag gemeenteraads-
verkiezingen

Opkomstpercentage
In totaal hebben 16.590 van de
26.341 stemgerechtigdeninwo-
ners hun stem uitgebracht. Dat is
een opkomst van 62,98%. 

Collegeonderhandelingen
Direct na de verkiezingen zijn de
onderhandelingen over de sa-
menstelling van een nieuw col-
lege van B&W begonnen. 

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

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

maken kan tot en met donder-
dag 5 april 12.00 uur via een 
medewerker van team Juridische
Zaken van de gemeente
(tel. 0592-266 662).

De Ombudsvoorziening van Ty-
naarlo houdt maandag 9 april
van 09.30 tot 10.30 spreekuur in
het gemeentehuis. In overleg kan
het gesprek ook op een andere
locatie plaatsvinden. Een afspraak

het kan grote gevolgen hebben.
De campagne wijst automobilis-
ten op de snelheidsregels. 

Meer informatie over de cam-
pagne staat op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Vorige week is de landelijke cam-
pagne ‘Hou je aan de snelheidsli-
miet’ gestart. Jaarlijks overlijden
ongeveer 10 voetgangers en fiet-
sers doordat automobilisten een
paar kilometer te hard rijden. Het
lijkt misschien onschuldig, maar

Landelijke snelheidscampagne
gestart

het milieu nadelig kan beïnvloe-
den. De politie ziet er op toe dat
wordt gehandeld conform bo-
venstaande richtlijnen. Bij over-
treding wordt direct proces-ver-
baal 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 zul-
len ondervinden, in de vorm van
rook en stankoverlast of bij een
windkracht van 6 of meer, wordt
een paasvuur niet ontstoken. 

Als er sprake is van extreme
droogte kan het college van bur-
gemeester en wethouders be-
sluiten dat het paasvuur niet mag
worden ontstoken.

Voor informatie kunt u contact
opnemen met het team pu-
bliekszaken en veiligheid, tele-
foonnummer 0592-266662.

Dorpsbelangen Zuidlaarderveen
(06-53870408)
Donderen: VvV Donderen 
(06-14112677)

Binnen de dorpen ligt de organi-
satie van de paasvuren in han-
den van het plaatselijke comité.
Hier kunt u nadere informatie
krijgen over tijden waarop u uw
houtafval kunt brengen.

Wat voor houtafval mag wor-
den gebracht:
• onbewerkt hout (geen hout-

stobben), dat wil zeggen: niet
bewerkt met oliën of chemi-
sche producten, zoals verf, lak,
impregneer-middel en derge-
lijke;

• snoeitakken.

Ander afval is niet toegestaan.
Dus geen riet, stro, hooi, stob-
ben, olieproducten, rubber,
kunststoffen, chemisch afval, plas-
tics, vloerbedekking, meubels,
kleding of ander materiaal dat

Er bestaat ook dit jaar voor parti-
culieren de mogelijkheid om hou-
tafval te brengen voor de op-
bouw van een paasvuur. De
gemeente heeft ontheffingen
verleend voor de volgende paas-
vuren:

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 Dorps-
belangen Yde De Punt
(050-4061724)
Taarlo: Dorpsbelangen Taarlo
(0592-231541)
Midlaren: Dorpsfeestcommissie
Midlaren  (06-29035193)
Zuidlaarderveen: vereniging

Paasvuren Eerste Paasdag, 1 april 2018

Voor fietsers en voetgangers is
een omleidingsroute via het pad
tussen de Hunebedstraat en de
Wedbroeken. Als het werk het
toelaat hoeven fietser en voet-
gangers niet via de omleidings-
route, maar kunnen zij gebruik
maken van een tijdelijke voorzie-
ning over het Zeegserloopje. Op
borden naast de brug staat aan-
gegeven welke route gevolgd
kan worden.

Meer informatie 
Vragen over de werkzaamhe-
den? Neem dan contact op de
heer Hoogheem hij is te bereiken
via 0592 – 26 6662.

Het vervangen van de brug over
het Zeegserloopje duurt langer
dan gepland. Dit komt door de
vorstperiode en doordat leidin-
gen moeilijk te lokaliseren wa-
ren. Vrijdag 6 april worden de
werkzaamheden afgerond.
Daarna zijn er twee bruggen: één
brug voor fietsers en voetgangers
en één brug voor het overige ver-
keer.

Omleidingsroutes
Voor autoverkeer is er een om-
leidingsroute via Vries, Ubbena
en Oudemolen.

Vervanging brug Zeegserloopje
loopt vertraging op

R.E. van der Werf wordt verzocht
voor  20 april 2018 aangifte te
doen van verhuizing of van 
vertrek naar het buitenland. Na
deze datum wordt de persoons-
lijst opgeschort. Daarna kan hij
nog gedurende zes weken een
gemotiveerd bezwaar hiertegen
indienen bij burgemeester en
wethouders.

Meer informatie: team Publieks-
zaken en Veiligheid, per mail te
bereiken via info@tynaarlo.nl of
telefonisch via het algemene
nummer van de gemeente (0592-
266662).

de gemeente van plan de in de
BRP opgenomen persoonslijst op
te schorten, met de aanduiding
‘verblijfplaats onbekend of ver-
trek naar het buitenland’. Dit be-
tekent dat hij vanaf dat moment
niet meer ingeschreven staat als
ingezetene in Nederland. 

Uit onderzoek blijkt dat R.E. van
der Werff (18-11-1955) waar-
schijnlijk niet meer op het adres
woont waarop hij in de Basisre-
gistratie personen (BRP) staat 
ingeschreven.

Omdat deze persoon geen adres-
wijziging heeft doorgegeven is

Oproep personen


