
Geachte leden van de Raad van de gemeente Tynaarlo, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
12 Maart hebben wij uw middels een brief geïnformeerd over de situatie in de wijk 
Ter Borch. Daarna hebben we u via de mail met korte updates op de hoogte gehouden 
van de voortgang. In ons schrijven hebben wij een pleidooi gehouden voor 
wijkontwikkeling vanuit een integrale visie met daarbij een de dringende oproep om te 
stoppen met deze manier van gelegenheids- en adhoc-ontwikkelplanologie. Ook hebben 
we gevraagd om een open en transparante communicatie hierover met de inwoners 
van Ter Borch.  
 
De veranderingen die op dit moment spelen zijn de aansluiting op de A7 (tijdens 
onderhoud aan de ring), het crematorium, de supermarkten, locatie 
natuurmonumenten, invulling van het gezondheidscentrum, Van der Valk en de 
herontwikkeling van het entreegebied met eventueel commerciële activiteiten.  
 
Raadsvergadering 17 maart 
Mede door uw steun in de raadsvergadering van 17 maart 2015 heeft wethouder Engels 
de toezegging heeft gedaan dat er een integrale benadering komt voor de 
ontwikkelingen in Ter Borch en een meting voor de verkeersbewegingen. Hierdoor kan 
er vanuit een totaalvisie gewerkt worden. Ook is toegezegd de bewoners meer te 
betrekken en transparantie te geven. Hier waren we erg blij mee. Dit heeft tot het 
volgende geleid. 
 
Informatievoorziening 
Op 30 april jl. een informatieavond in een “marktvorm” plaatsgevonden in het 
Borchkwartier in onze wijk. Bij verschillende stands kon men aan ambtenaren vragen 
stellen over de onderwerpen. Verschillende leden van uw Raad zijn hier aanwezig 
geweest. De informatieavond is zeer positief ontvangen en bezocht. Echter, waarop 
werd gehoopt is dat deze avond duidelijkheid zou geven over de wijze waarop de 
gemeente Ter Borch wil ontwikkelingen. Dat is niet gebeurd. Een totaalvisie op basis 
waarvan beslissingen worden genomen is niet gepresenteerd.  
 
Ook is er in de blauwe keet een informatieavond geweest over het crematorium 
waarbij de gemeente en de betrokken partijen aanwezig waren om onze vragen 
hierover te beantwoorden.  
 
Inmiddels heeft de bewonersvereniging contact met Berend Kupers (Team 
communicatie gemeente Tynaarlo) over communicatie met de wijk. 
 
Totaalvisie: Rust en ruimte op de grens van Stad en Land.  
Er zijn veel belangrijke vragen waarop nog geen antwoord gegeven wordt. Dit zorgt 
ervoor dat er nog geen vertrouwen is in de plannen van de gemeente. Wij zien graag 
een totaalvisie waarin aandacht is voor ontwikkelingen t.a.v. onder meer verkeer, 
voorzieningen, beeldkwaliteit, flora &founa en behoeften van de bewoners. Daarbij 
meegenomen de effecten op de leefbaarheid van de wijk.  
 
Concept bestemmingsplan crematorium 
Ondanks de verwachting en toezegging van een integrale visie is vanaf 23 mei jl. het 
concept bestemmingsplan voor het crematorium in procedure gegaan. Het “incident” 
loopt nu voor op de integrale visie, terwijl de toezegging van uw Wethouder juist 
bedoeld is dit te voorkomen. Eerst een visie, dan de plannen. In het concept 
bestemmingsplan voor het Crematorium wordt aangegeven dat er momenteel een 



nieuw verkeersonderzoek uitgevoerd wordt door Goudappel Coffeng. De gemeente 
voegt deze resultaten later toe aan het bestemmingsplan toe. Zodra het verkeers-
onderzoek beschikbaar is, start de procedure van de bestemmingsplanwijziging 
 
Het Verkeersonderzoek 
Eind juni wordt het verkeersonderzoek opgeleverd. Het is nu niet duidelijk welke 
verkeersbewegingen hierin precies zijn meegenomen. Na oplevering beslist het 
college wat hiermee wordt gedaan. Onze verwachting is dat dit na het zomerreces in 
augustus wordt besproken. 
 
Voor een betrouwbaar verkeersonderzoek is het belangrijk dat duidelijkheid is welke 
ontwikkelingen in het model ingevoerd moeten worden, inclusief de omvang van deze 
ontwikkelingen. Daarvoor is de integrale visie nodig. Wat voor ons nu onduidelijk is: 

• Is die visie er wel maar ontbreekt er transparantie over de visie?  
• Of worden er onderzoeken uitgevoerd zonder dat duidelijk is wat de 

gemeentelijke visie is? Wij maken ons zorgen dat het onderzoek niet volledig is 
en we alsnog voor verrassingen komen te staan.  

• Betekent dit onderzoek dat de vorige verkeersgegevens niet meer van 
toepassing zijn. Wat zijn de consequenties hiervan? Het eerste onderzoek zijn 
gegevens waar de inrichting van de wijk op gebaseerd is en waar wij als 
bewoners onze aankoop op gebaseerd hebben. 

 
Onze vraag aan u 
De bewonersvereniging heeft de volgende vragen aan de gemeenteraadsfracties. 
 

1. Ben u het met ons eens dat er eerst een integrale visie op de wijk gemaakt 
moet worden, voordat over “incidenten” besloten wordt?  

2. Bent u het met ons eens dat eerst een integrale visie nodig is om onderzoek te 
kunnen doen naar de effecten van een totaal plan op de omgeving? 

3. Vindt u dat met deze gang van zaken voldoende invulling is gegeven aan de 
toezeggingen die gedaan zijn? 

 
Wij willen nogmaals benadrukken dat wij als bewonersvereniging niet voor of tegen 
een bepaalde ontwikkeling zijn. Dit is de afweging van een individueel lid. Wij staan 
wel voor een veilige woonomgeving waarbij de wijk als geheel vanuit een duidelijk 
visie wordt ontwikkeld. Hierbij hebben de bewoners recht op een open en 
transparante communicatie vanuit de gemeente zodat zij individueel hun eigen 
(gefundeerde) afwegingen kunnen maken.  
  
Wij doen dan ook een stevig beroep op u als raad om op te komen voor uw bewoners 
en onze belangen te behartigen.  
 
Contact 
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Mareke Miedema (06-
46664455) of	  een	  mail	  sturen	  naar	  publiekezaken@bewonersvereniging-‐terborch.nl. 


