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Geachte bewoners en ondernemers, 
 
De inloopavond van 7 november jl. over de herinrichting van de Hoofdweg tussen het centrum van Eelde 
tot aan de rotonde in Paterswolde is goed bezocht. Aanwonenden en belangstellenden konden tijdens de 
inloopavond medewerkers van de gemeente vragen stellen over de plannen voor de Hoofdweg. 
Medewerkers van Qbuzz en het OV-bureau waren er voor alle vragen over de voorgenomen aanpassing 
in de busroute. In deze brief informeren wij u over hoe de gemeente nu verder gaat met de plannen voor 
de Hoofdweg. 

Inventarisatie reacties 
Wij hebben alle 73 reacties en opmerkingen die die we tijdens de bijeenkomst hebben gekregen 
geïnventariseerd. Grofweg zijn de reacties in vier onderwerpen te verdelen. Dit zijn: snelheid, parkeren, 
zebrapaden en busvoorzieningen. 
 
Snelheid 
Er zijn zorgen over de snelheid waarmee wordt gereden op de Hoofdweg. Voor de vergunningaanvraag 
voor de werkzaamheden die wij uit gaan voeren doen wij een onderzoek naar de hoeveelheid 
stikstofuitstoot. Onderdeel daarvan is een meting van het aantal voertuigen dat per etmaal over de 
Hoofdweg rijdt en de snelheid waarmee gereden wordt. Blijkt daaruit dat uw zorgen terecht zijn en dat op 
dit moment de maximumsnelheid significant wordt overtreden, dan houden we daar extra rekening mee in 
het nieuwe ontwerp. De maximumsnelheid op de Hoofdweg is 50 km/u. Dat blijft ook zo. Na de 
herinrichting wordt de gereden snelheid opnieuw gemeten. Blijkt dan dat deze maximumsnelheid 
significant overtreden wordt, dan nemen we in overleg met u maatregelen om de snelheid te beperken. 
 
Parkeren 
In het ontwerp dat wij 7 november presenteerden is het maximaal aantal te realiseren parkeerplaatsen 
opgenomen. Tijdens de inloopbijeenkomst werd de wens uitgesproken voor meer parkeerplaatsen of -
mogelijkheden. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte en landelijke inrichtingseisen waar 
we aan moeten voldoen.  Daar waar geen parkeervakken zijn, is het toegestaan om op de rijbaan te 
parkeren. Inwoners geven aan dat dit in de praktijk soms leidt tot onwenselijke situaties. Wij zijn ons 
hiervan bewust en kennen de voorbeelden, maar uiteindelijk blijft dit een kwestie van eigen 
verantwoordelijkheid van bestuurders in het verkeer.  
 
Zebrapaden 
In het gepresenteerde ontwerp zijn geen zebrapaden opgenomen. Veel mensen spraken hier hun zorgen 
over uit tijdens de inloopbijeenkomst. Ons huidige beleid is om geen zebrapaden aan de weg toe te 
voegen, maar wij nemen uw zorgen hierover wel serieus. Daarom gaan wij onderzoeken op welke manier 
wij u hierin tegemoet kunnen komen. Voor het einde van dit jaar komen we daar bij u op terug.  



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

 
Busvoorzieningen 
Tijdens de inloopavond zijn aan u de plannen voor het strekken van de buslijn gepresenteerd. Mocht 
deze wijziging doorgaan, dan zijn busvoorzieningen zoals een bushokje (ABRI) en fietsenstalling 
noodzakelijk. Deze zijn niet meegenomen in het gepresenteerde ontwerp. Reden hiervoor is dat de 
locaties daarvoor niet ons grondgebied zijn, maar van particulieren. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn wij 
in gesprek gegaan met een aantal van deze grondeigenaren. Een aantal van hen stond positief 
tegenover het plaatsen van dit soort voorzieningen. Hierover voeren we de komende periode gesprekken. 
Zodra de uitkomsten bekend zijn, stellen we u hiervan op de hoogte. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met projectleider Marcel 
Folkerts. Dat kan telefonisch via 06 – 51525271, of per mail via m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
Voor het einde van het jaar ontvangt u opnieuw een brief met informatie over de herinrichting van de 
Hoofdweg. De zaken die in deze brief zijn benoemd, zullen dan opnieuw aan de orde komen. Ook is de 
tekening van het ontwerp van de Hoofdweg dan digitaal beschikbaar. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
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