
Kerstbomen
De gemeente haalt begin januari geen afgedankte kerstbomen
meer op. Afgedankte kerstomen kunnen in de groene container of
tijdens openingsuren naar de milieustraat worden gebracht. Hier-
aan zijn geen kosten verbonden.
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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

De gemeente Tynaarlo werkt op het gebied van belastingen en de 
uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) 
samen met de gemeenten Aa en Hunze en Assen. Als ‘team Belas-
tingen’ werken zij nu vanuit de gemeente Aa en Hunze in Gieten. 

Wat verandert er voor u?
De gemeente Tynaarlo houdt zelf de regie over de voorwaarden, 
zoals de tarieven. Informatie over gemeentelijke belastingen en de
Wet WOZ vindt u voortaan op www.aaenhunze.nl/belastingen. Op
die webpagina klikt u vervolgens op het logo van de gemeente 
Tynaarlo. Daar vindt u de gebruikelijke informatie. U vindt geen 
informatie meer op www.tynaarlo.nl.

Heeft u vragen?
Voor vragen over gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is het
team Belastingen te bereiken via telefoonnummer 088 - 123 0900. Post
kunt u sturen naar het gezamenlijke postadres: Postbus 93, 9460 AB
in Gieten.

Ontvang uw aanslag gemeentelijke 
belastingen en WOZ-beschikking digitaal

Zaterdag 26 januari ontvangen alle inwoners van de gemeente 
Tynaarlo de aanslag gemeentelijke belastingen en de WOZ-
beschikking van 2019. Wilt u uw aanslag en uw WOZ-beschikking
digitaal ontvangen? Log dan in op MijnOverheid met uw DigiD en
geef aan dat u post van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Als
u ook uw e-mailadres opgeeft in MijnOverheid, dan ontvangt u een
melding wanneer er een nieuw bericht voor u klaarstaat.

Als u voor 20 januari 2019 aangeeft dat u post digitaal wilt ont-
vangen, dan wordt de WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke
belastingen 2019 alleen nog digitaal toegestuurd. 

Bekendmaking vastgestelde 
belastingverordeningen 2019
Door de gemeenteraad van Tynaarlo zijn op 11 december 2018 de 
volgende verordeningen vastgesteld:
• Verordening forensenbelasting 2019
• Verordening leges en tarieventabel 2019
• Verordening onroerende zaakbelasting 2019
• Verordening afvalstoffenheffing 2019
• Verordening reinigingsrechten 2019

Alle verordeningen zijn op 1 januari 2019 in werking getreden.

De verordeningen liggen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 
kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente 
Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Afschriften zijn verkrijgbaar tegen
betaling van de verschuldigde leges.

Team belastingen Tynaarlo 
verhuist naar Gieten 

brinkdagen in juli was er een 
optocht van volgelverschrikkers,
een vogelverschrikker-vossen-
jacht en een ‘mooiste vogelver-
schrikker-verkiezing’.

Eelde loopt voor
In juli liepen meer dan 200 
wandelaars mee aan een wande-
levenement voor het goede doel:
Stichting Het Vergeten Kind. 
Betrokken bewoners uit Eelde-
Paterswolde namen het initiatief
en werkten samen aan de orga-
nisatie. Deelnemers hebben 
genoten van de routes van 10, 18
en 25 kilometer in de bosrijke
omgeving van Eelde-Paterswolde
en De Onlanden.

Historische vereniging Ol Eel
In Eelde zijn twee dialoog-avon-
den georganiseerd voor alle 
bewoners van Eelde en omstre-
ken. Om kennis te maken met 
elkaar en met de geschiedenis.
De thema’s waren Nieuwe 
Akkers en de moord op juf Mien.

Lokale (niet-commerciële) 
verenigingen, stichtingen en 
inwoners kunnen een beroep
doen op het Leefbaarheidsfonds
van de gemeente Tynaarlo. 
Het fonds is bedoeld om initia-
tieven te ondersteunen waarbij
inwoners samen aan de slag gaan
om de leefbaarheid in hun 
omgeving te verbeteren. De 
gemeente draagt maximaal 
t 5.000 bij aan de kosten van een
project.

Terugblik 2018

Vorig jaar is er vanuit het leef-
baarheidsfonds een bijdrage 
geleverd aan zes projecten in de
gemeente:

Wereldwinkel Vries
De Wereldwinkel in Vries is op-
nieuw ingericht na de verhuizing
begin dit jaar. 

Stichting Eelder Jaarmarkt 
Om een extra dimensie te geven
aan ‘elkaar ontmoeten’ is tijdens
de Eelder Jaarmarkt een speciaal
ontmoetingsplein ingericht. 

Dorp Zeegse
Zeegse was deze zomer druk met
het project ‘Zeegse Verschrikkelijk
Mooi’. Inwoners sierden hun 
tuinen op met eigengemaakte
vogelverschrikkers. Tijdens de

Leefbaarheidsfonds 

beroep worden gedaan op het
Leefbaarheidsfonds. 
Meer informatie over de 
voorwaarden en het digitale 
aanvraagformulier staan op
www.tynaarlo.nl 
(zoekterm: leefbaarheidsfonds).

met het repareren van oude spul-
len. Niet alleen het hergebruik is
belangrijk in het café maar ook
het elkaar ontmoeten. 

Plannen?
Ook in 2019 kan er weer een 

Repair Cafe Lentis terrein
Voor het nieuw te starten Repair-
Café op het Lentis terrein is 
gereedschap aangeschaft. Des-
kundigen werken op vrijwillige
basis in de werkplaats en onder-
steunen en assisteren bezoekers

Wereldwinkel in Vries.


