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Missie Visie Succes bepalende factoren  Wie 

CPZ wil bijdragen aan een  leefbare woonwijk die qua inrichting 
past bij de behoefte van de bewoners en stimuleert de gemeente 
de wijk bij de beslissingen / ontwikkelingen te betrekken en te 

informeren. Zij wil CPZ dat de wij invloed heeft op de beslissingen 
die van belang zijn voor het leefklimaat in de wijk. 

 
 

De wijk Ter Borch is een wijk waarin veilig samen leven 
belangrijk is. Om dit te bereiken wordt er samenwerking 

gezocht met andere initiatieven en wordt verbinding  
tussen betrokkenen gestimuleerd. 

 
CPZ is niet de gesprekspartner van de wijk naar de 

gemeente maar de schakel die als intermediair dient en de 
gemeente stimuleert over ontwikkelingen te 

communiceren. 

- Goed inzicht in wat er speelt in de 
wijk bij jong en oud 

- Draagvlak van de commissie in de 
wijk 

- Periodiek overleg met de 
gemeente 

- Samenwerking met andere 
(bewoners) initiatieven. 

 

 Freddy de Jonge, Jarik van der Velde, Marcel 
Dol,Mareke Miedema, Max Kamperman, Robert 

Leverman 
 

PubliekeZaken@Terborch-Eelderwolde.nl 

 
(Er is geen budget voor de commissie waar toezicht 

op gehouden moet worden) 
 

 
 
 

Samenwerking Gemeente (Verkeers)veiligheid Wijkinrichting  Communicatie 
Op dit moment is men niet tevreden over  de communicatie vanuit 
de gemeente naar de wijk. Er gebeurt te veel waarvan men niet op 
de hoogte is en raadpleging van de mening van de bewoners vindt 

niet plaats. 
 
 

Belangrijke gespreksonderwerpen zijn: 
- Aansluiting A7 

- Supermarkt 
- Braakliggend terrein 

- (Gemeentelijke)  werkzaamheden 
- Ontwikkelingen in de wijk op korte en lange termijn. 

 
 
 
 

Gewenste uitkomst is: 
1. Periodiek overleg met gemeente waarin 

vertegenwoordigers die de vragen die er leven en plannen 
die er zijn kunnen beantwoorden en verduidelijken. 

2. Gemeente en bewoners weten waar ze voor  informatie 
terecht kunnen zodat men elkaar goed kan informeren. 

 

Op dit moment wordt de wijk niet op alle plekken als veilig 
ervaren. Dat komt vooral door te hard rijdende auto’s en 

onoverzichtelijk kruisingen. De angst is dat door 
aansluiting op de A7 er meer gevaarlijke verkeersituaties 

ontstaan. 
 

Belangrijke gespreksonderwerpen zijn: 
- Ontsluiting A7 

- A7 en criminaliteit (vluchtweg) 
- Veilige schoolzone 

- Verkeersveiligheid (Beleid t.a.v. verkeersborden, 
verlichting, drempels en zebrapaden) 

- Openbaar vervoer 
 
 
 

Gewenste uitkomst is meer  (verkeers )veiligheid in de 
wijk . 

 
 

Op dit moment is de wijk niet betrokken 
bij plannen en werkzaamheden die in de 

wijk worden uitgevoerd. 
 
 
 

Belangrijke gespreksonderwerpen zijn: 
 

- Speelruimte 
- Voorzieningen voor sport en 

opgroeiende jeugd. 
- Groenvoorziening 

- Beukhagen 
- Paden 

- Grondwaterniveau 
 

Gewenste uitkomst is dat de bewoners 
worden geïnformeerd over 

onderhoudswerkzaamheden 
en betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. 

 
 
 

 

Iedere tweede maandag van de even maanden is er 
CPZ overleg. Van dit overleg worden notulen 

gemaakt. 
 

CPZ communiceert via nieuwsbrief van 
Bewonersvereniging Ter Borch en via de 

website. 
 

http://www.bewonersvereniging-terborch.nl/ 
 

Belangrijke gesprekspartners voor CPZ zijn 
- De bewoners van Tuinwijk, Rietwijk, 

Waterwijk en het groene lint. 
- De gemeente 

- Andere bewoners initiatieven zoals 
oudervereniging en de 

verkeerscommissie. 
- Jeugd vertegenwoordigers? 

 
Ook deze andere betrokken partijen krijgen, 
indien relevant, de mogelijkheid om via deze 

kanalen te communiceren 
 

CPZ zal, indien nodig achterbanraadpleging 
houden. 
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