
1000 laadpalen
in Groningen en
Drenthe
Om elektrisch vervoer te
stimuleren, willen de pro-
vincies Groningen en
Drenthe samen met ge-
meenten voor bewoners,
forenzen en bezoekers
een dekkend netwerk
van openbare laadpalen
opbouwen. En zo het ver-
voer groener en slimmer
maken. Het gezamenlijke
doel is om 1000 openbare
laadpalen in Groningen
en Drenthe te plaatsen
met 100% Nederlandse,
groene stroom. Tynaarlo
werkt mee aan het vin-
den van geschikte loca-
ties voor laadpalen in de
eigen gemeente. 
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is 29 cent/kWh. Daar komen de
kosten voor het gebruik van een
laadpas nog bij. E-rijders kunnen
hiervoor een eigen (lokale) ener-
gieleverancier kiezen.

Ook een aanvraag indienen?
U kunt een aanvraag indienen
via www.openbaarladen.nl. De
gemeente bepaalt waar de laad-
paal wordt geplaatst. De laad-
paal is voor algemeen gebruik,
ook buurtbewoners en bezoekers
kunnen er gebruik van maken.
Op www.tynaarlo.nl/duurzaam
heid staan de precieze voorwaar-
den voor aanvraag en plaatsing.
De tijd tussen de aanvraag en
plaatsing van de paal is ongeveer
15 weken.  

Op het parkeerterrein aan De
Klencke en op een parkeerplaats
aan de Oude Dijk in Zuidlaren ko-
men half november openbare
laadpalen voor elektrische auto’s.
Twee Inwoners, die zelf in een
elektrisch auto rijden, hebben
hiervoor een aanvraag ingediend
bij de gemeente.

Laadpaal aanvragen
Inwoners met een elektrische
auto en zonder eigen oprit kun-
nen sinds 1 juli zelf een laadpaal
in de openbare ruimte aanvra-
gen. En zo met duurzaam opge-
wekte energie hun auto opladen.
Het aanvragen en laten plaatsen
van een laadpaal is gratis. De prijs
die je als elektrisch rijder betaalt,

Twee laadpalen voor elektrische
auto’s in Zuidlaren

Meer informatie staat op:
www.tynaarlo.nl/duurzaamheid
en www.openbaarladen.nl.

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

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

houd je het risico om besmet te
worden zo klein mogelijk.

Schadelijk voor gezondheid
Vanwege de productie van gif-
tige stoffen is blauwalg schadelijk
voor de gezondheid. Vooral voor
kleine kinderen is het oppassen
geblazen, omdat zij tijdens het
zwemmen veel water binnenkrij-
gen. De verschijnselen van blauw-
alg-besmetting worden pas
twaalf uur nadat er gezwommen
is zichtbaar.

Een blauwalg-besmetting heeft
een groot aantal mogelijke symp-
tomen. Van hoofdpijn en huid-
uitslag op armen of benen tot
diarree en koorts of oogirritaties.
De verschijnselen houden onge-
veer vijf dagen aan en verdwijnen
vanzelf.

Ook huisdieren kunnen ziek wor-
den van blauwalg. Bijvoorbeeld
als ze water binnenkrijgen tijdens
het zwemmen of hun besmette
vacht drooglikken. 

In het Zuidlaardermeer, bij De
Bloemert en Plankensloot, is bij
controle van de zwemwaterkwa-
liteit een verhoogde hoeveelheid
blauwalg aangetroffen. 

Hierdoor lopen zwemmers het ri-
sico een blauwalg-besmetting op
te lopen.

Waarschuwing
Omdat het gaat om een waar-
schuwing – en niet om een nega-
tief advies – raden wij diegenen
die hier wel gaan zwemmen aan
om na het zwemmen te douchen
en zich goed af te drogen. Zo

Waarschuwing:
blauwalgen in Zuidlaardermeer

voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Pas-
poort, NWLFR3706.’

Geeft u toch een kopie af? 
Streep dan op de kopie het bur-
gerservicenummer door en schrijf
op de kopie:

1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de

kopie geeft
3. de datum waarop u de

kopie afgeeft
Op www.rijksoverheid staat meer
informatie over identiteitsfraude.

Steeds meer organisaties vragen
om een kopie van uw paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of ver-
blijfsdocument. Bijvoorbeeld als u
een huurcontract of een tele-
foonabonnement afsluit, verblijft
in een hotel of een auto huurt. U
kunt dit tegengaan. 

Geef nooit zomaar uw identi-
teitsbewijs af. Als iemand een ko-
pie wil maken vraag dan altijd
waarom dit nodig is. Registratie
van het soort identiteitsbewijs en
het documentnummer is meestal

Voorkom identiteitsfraude 

den. Een afspraak maken kan tot
en met donderdag 8 augustus
12.00 uur via een medewerker
van team Juridische Zaken van
de gemeente (tel. 0592-266 662).

De ombudsman- en vrouw van
Tynaarlo houden maandag 12
augustus van 09.30 tot 10.30
spreekuur in het gemeentehuis.
In overleg kan het gesprek ook
op een andere locatie plaatsvin-

de nieuwe woonwijk. Om te ko-
men tot ontwerp wordt een aan-
tal schetssessies georganiseerd.
Deelnemers doen daarin aanbe-
velingen over bijvoorbeeld de
verkeersontsluiting en de aan-
sluiting met het bestaande dorp.

De selectieprocedure van het ste-
denbouwkundig bureau bevindt
zich in de afrondende fase. Begin
september wordt duidelijk welk
bureau het ontwerpproces gaat
begeleiden. Meer informatie over
het programma van maandag-
avond 23 september wordt dan
ook bekend gemaakt. 

De gemeente Tynaarlo organi-
seert op maandagavond 23 sep-
tember een vervolgbijeenkomst
over de ontwikkeling van Vries
Zuid. Omwonenden, toekom-
stige bewoners en andere be-
langstellenden die willen mee-
denken over de plannen voor de
nieuwe wijk zijn van harte wel-
kom. 

De gemeenteraad stemde in april
van dit jaar de startnotitie vast
voor de ontwikkeling van Vries
Zuid. Daarna is gestart met de
aanbesteding van een steden-
bouwkundig bureau. Dit bureau
begeleidt het ontwerpproces van

Vooraankondiging

Ontwikkeling Vries Zuid gaat in
september verder


