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Geachte bewoner(s), 
 
Op 28 oktober hebben we u per brief geïnformeerd over de vervolgstappen na de presentatie van het 
schetsontwerp van de Hoofdweg. We sturen u nu dit tussenbericht om u te informeren over de stand van 
zaken.  
 
Reacties 
Zoals we in onze vorige brief al hebben aangegeven, hebben we veel reacties gehad op het 
schetsontwerp. Het opstellen van de nota van reacties neemt meer tijd in beslag dan eerder gedacht. Het 
is een document van ruim 80 pagina’s. 
Vanwege de hoeveelheid aan reacties kiezen we nu eerst voor deze tussenbrief en onze inhoudelijke 
beantwoording volgt in de nota van reacties. Deze wordt door het college naar verwachting in januari 
2022 vastgesteld. Daarna wordt de nota op de website gepubliceerd. De nota moet AVG-proof worden 
gemaakt. Dit betekent dat vanwege privacy redenen niet alle reacties worden gepubliceerd. Individueel 
krijgen betrokkenen hierover bericht.  
 
Hierbij merken we nogmaals op dat de kaders en uitgangspunten voor het ontwerp vaststaan. Dit is via 
een democratisch verlopen proces bepaald. De reacties die daarover gaan, nemen we verder niet in 
behandeling en daarover volgt dus ook geen individuele terugkoppeling per mail. 
 
Er zijn ook reacties binnengekomen die hebben geleid tot een gesprek en soms tot een aanpassing van 
het schetsontwerp. Met een aantal inwoners gaan we nog in gesprek, met maximaal 4 personen.  
En er zijn reacties binnengekomen die niet inhoudelijk zijn, die laten we buiten beschouwing.  
 
Voorlopig ontwerp 
Het voorlopig ontwerp is nu bijna klaar. Helaas kunnen we vanwege de corona maatregelen nu geen 
inloopavonden organiseren. Daarom wordt het voorlopig ontwerp medio december op de website 
geplaatst zodat u het alvast kunt bekijken. We hopen dat we begin 2022 alsnog inloopavonden kunnen 
organiseren om het voorlopig ontwerp te presenteren.  
Bij het ontwerp op de website plaatsen we een nota van wijzigingen van de aanpassingen in het 
schetsontwerp. En we voegen de keuze voor de materialisatie en het groen toe. 
Als in januari 2022 blijkt dat inloopavonden nog niet mogelijk zijn, dan gaan we bekijken hoe we het 
proces verder vorm gaan geven. Daarvan brengen we u op de hoogte. 
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen, per mail via 
hoofdwegeelde@tynaarlo.nl of telefonisch 0592 – 266 662.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
J.H. Kuiper 
concernmanager team Gemeentewerken 
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