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 Aan: Mevrouw, mijnheer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: uitnodiging inloopavond  

 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
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Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om mee te praten en te denken over de mogelijke herinrichting van 
de Hoofdweg, vanaf de Brouwersteeg tot aan de "rotonde met de kei". U bent welkom tijdens de 
inloopavond op donderdag 1 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in Ons Dorpshuis aan de Bahler 
Boermalaan in Paterswolde. U kunt binnenlopen op een moment dat het u schikt. 
 
Tijdens de inloopavond kunt u in gesprek met medewerkers van de gemeente over de herinrichting van 
de Hoofdweg. U kunt uw mening geven en uw ideeën laten horen. De opgehaalde informatie proberen 
we zoveel mogelijk mee te nemen in de planontwikkeling. Voor alle duidelijkheid, wij hebben nog geen 
plan, alleen nog maar blanco tekeningen. 
 
Bent u 1 februari verhinderd dan kunt u uw ideeën en opmerkingen per e-mail sturen aan de heer H.J. 
Kolker, verkeerskundig adviseur. Zijn e-mail is h.j.kolker@tynaarlo.nl 
 
Onderstaand enkele uitgangspunten en criteria waaraan de toekomstige inrichting van de Hoofdweg in 
onze visie moet voldoen. 

 De Hoofdweg heeft een wijkontsluitingsfunctie, daar hoort 50 km/uur bij. 

 Er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers en fietsers. 

 De Hoofdweg is een busroute, in verband met het mogelijk aanpassen en inkorten van de route 
door Q-buzz is ruimte voor bushaltes nodig. 

Graag zien we u op donderdag 1 februari tussen 19:00 uur en 21:00 uur. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 


