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Geachte bewoners en ondernemers, 

In het voorjaar van 2020 starten we met de herinrichting van de Hoofdweg tussen het centrum van 

Eelde tot aan de rotonde in Paterswolde. Op donderdag 7 november aanstaande bent u van harte 

uitgenodigd tijdens een inloopavond over dit onderwerp. In deze brief lichten we onze plannen alvast 

toe.   

Verbetering van de Hoofdweg 

Ruim anderhalf jaar geleden is door de gemeente tijdens een bewonersavond de huidige situatie met 

omwonenden besproken en zijn diverse ideeën en wensen kenbaar gemaakt. Daar bespraken we ook 

dat de Hoofdweg een 50km weg blijft, dat er voldoende ruimte voor fietsers moest overblijven en dat er 

ruimte moet zijn voor bushaltes vanwege de verwachte wijziging van de busroute. Op basis van de 

uitkomsten van deze bewonersavond en overleg met onder meer de ondernemers, nutsbedrijven en het 

OV-bureau, is een ontwerp tot stand gekomen. 

Combinatie van werkzaamheden 

Om te voorkomen dat we de komende jaren de weg nog een keer moeten opbreken, gaan we de 

herinrichting van de Hoofdweg combineren met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, vervangen 

van openbare verlichting en de nutsvoorzieningen.   

Busroute 

Het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz hebben de wens uitgesproken om de busroute Yde De 

Punt - Groningen te verbeteren. Ook de gemeente Tynaarlo kan zich in dit plan vinden. Het idee is om 

de bus vaker te laten rijden en de reistijd te verkorten. Dit heeft zich vertaald in een aangepaste 

busroute. Dat betekent dat de bus niet meer via de Beethovenweg, Verdiweg, Vermeerweg en 

Hortensiaweg rijdt, maar in plaats daarvan op drie locaties aan de Hoofdweg zal stoppen. Deze 

verandering is alvast ter verbeelding op de tekening verwerkt. 
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Inloopavond om u verder te informeren 

Wij nodigen u van harte uit om samen met de gemeente, het OV-bureau en Qbuzz de plannen te 

bekijken tijdens de inloopavond op donderdag 7 november a.s. De gemeente zal u tijdens deze avond 

informeren over de plannen die ze heeft voor de Hoofdweg. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van 

vragen. Het is tijdens deze avond ook mogelijk om vragen over de voorgenomen aanpassing in de 

busroute te stellen aan medewerkers van Qbuzz en het OV-bureau.  

Datum en locatie  

Datum: Donderdag 7 november van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt tijdens de inloopavond binnenlopen op 

een moment dat het u schikt. Na 20.00 uur is de inloopavond voor overige belangstellenden 

toegankelijk. 

Locatie: Herberg van Hilbrantsz, Hoofdweg 90 Eelde 
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