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Zoals u weet is de gemeente Tynaarlo van plan de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde opnieuw in te richten. 
Na het doorlopen van het participatieproces en de overlegmomenten met de gemeenteraad informeren 
wij u nu over de laatste stand van zaken en het verdere proces. 
 
Aanpassingen aan ontwerp naar aanleiding van uw suggesties 
Op 7 november 2019 is het voorlopige ontwerp tijdens een inloopavond aan inwoners gepresenteerd. In 
de raadsvergadering van 3 december 2019 is de Hoofdweg in de eerste termijn aan de orde geweest. In 
deze termijn heeft uw raad een aantal vragen gesteld. Op 6 februari 2020 tijdens een presentatie is het 
voorlopige ontwerp u besproken. Daarnaast zijn in deze bijeenkomst de vragen die door uw raad in de 
eerste termijn gesteld zijn in de vergadering van 3 december behandeld.  
 
Naar aanleiding van de inloopavond met bewoners en de twee overleggen met de raad, is het volgende 
nog aan het concept ontwerp aangepast:  
 

• De weg wordt optisch versmald door het gebruik van banden langs de fietspaden, dit om de 
snelheid te proberen te beperken; 

• Er worden op een aantal plaatsen zebra’s aangelegd; 
• De kruisingen worden verhoogd; 
• Er wordt gekeken naar uitbreiden van de parkeermogelijkheden in de zijstraten en op particulier 

terrein; 
• In het overleg met het OV-bureau wordt gekeken of het mogelijk is om het Martini ziekenhuis in 

de bus route op te nemen. 
 
Definitief ontwerp 
Bovenstaande wijzigingen maakt dat we nu een definitief ontwerp voor de Hoofdweg hebben vastgesteld. 
Op hoofdlijnen hebben wij besloten om: 
 

1. De functie van De Hoofdweg in Eelde als een gebiedsontsluitingsweg in stand te houden; 
2. Een kapvergunning aan te vragen voor de aanwezige 6 eiken; 
3. Herplant van deze bomen uit te voeren in de voortuinen langs de Hoofdweg en langs de 

Burgemeester Legroweg, voor een bedrag van € 35.065, excl. BTW, te dekken uit het krediet 
Hoofdweg Eelde-Paterswolde. 
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Vervolg 
Na het zomerreces bespreken we graag zoals beloofd in tweede termijn de plannen voor de Hoofdweg 
met u. 
 
Daarna organiseren wij, mits de coronamaatregelen het toelaten, een informatieavond met de direct 
aanwonenden over het ontwerp. Daarin presenteren we het ontwerp opnieuw en gaan we met inwoners 
in gesprek over maatwerk voor hun eigen erf en de eventuele particuliere herplant per tuin. De 
uitkomsten van deze informatieavond worden uiteraard met uw raad gedeeld. Een eventueel gewijzigd 
ontwerp zal het college daarna opnieuw vaststellen. 
 
We hopen vervolgens het project nog voor het einde van dit jaar te kunnen aanbesteden. 

 
Meer informatie 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? 
Neem dan contact op met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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