
Online presentatie schetsontwerp Hoofdweg Eelde 

De gemeente presenteert op woensdag 6 oktober het schetsontwerp voor de herinrichting van de 

Hoofdweg in Eelde. Dit schetsontwerp is gemaakt door verkeerskundig bureau Royal HaskoningDHV. 

Alhoewel de coronamaatregelen versoepeld zijn, gaat de gemeente op dit moment nog 

terughoudend om met het organiseren van informatiebijeenkomsten. De presentatie is daarom 

vanaf woensdag 6 oktober online te vinden op deze website. Inwoners, ondernemers en overige 

belanghebbenden kunnen gedurende een week per email reageren op het ontwerp en vragen 

stellen. Mensen die persoonlijk over de plannen in gesprek willen, kunnen zich aanmelden voor het 

spreekuur. 

Hoofdweg wordt 30 kilometerweg 
De Hoofdweg is een 50-kilometerweg. Het college en de gemeenteraad hebben ervoor gekozen om 

bij de herinrichting een 30-kilometerweg te maken van de Hoofdweg. Dit besluit is genomen op basis 

van de adviezen van diverse organisaties en de peiling onder gebruikers en inwoners. 

Wat is een schetsontwerp? 

Het schetsontwerp is de eerste ‘echte’ ontwerpfase in het proces. Hierin worden de hoofdkeuzes van 

de gemeenteraad vertaald in een tekening. Details staan hierin nog niet uitgewerkt. Dat volgt later 

pas in het voorlopig en definitief ontwerp. Op het voorlopig ontwerp kunnen inwoners, ondernemers 

en overige belanghebbenden opnieuw reageren. Dit ontwerp wordt in november gepresenteerd. 

De presentatie 

De presentatie is vanaf woensdag 6 oktober te zien op een aparte pagina op deze website. Op de 

pagina staat een kort filmpje waarin een verkeerskundige en een medewerker van het OV bureau 

een toelichting geven op het ontwerp. Ook zijn er het schetsontwerp en beeldimpressies te vinden. 

En staan de planning en een vraag/antwoordcombinatie op de pagina.  

In gesprek tijdens spreekuur 

Wie naar aanleiding van de presentatie vragen heeft, kan deze mailen naar 

hoofdwegeelde@tynaarlo.nl. Vragen worden zo snel mogelijk beantwoord. Wilt u toch liever in 

gesprek, dan kunt u zich aanmelden voor het spreekuur met projectleden van de gemeente en de 

verkeerskundige van Royal HaskoningDHV. Dit kan telefonisch via 0592 - 266 662, of per email via 

hoofdwegeelde@tynaarlo.nl. Voor ondernemers die in gesprek willen is er een apart spreekuur. 

Lukt het online niet? 

Voor belanghebbenden en belangstellenden die geen internet hebben, of die het niet lukt om de 

informatie op die manier te bekijken is het mogelijk om deze op papier te ontvangen. Neem hiervoor 

telefonisch contact op met de gemeente via 0592 - 266 662. 
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