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Agenda 

• Rol van een raadslid  

 

• Procedure bestemmingsplan 

 

• Brainstorm ideeën Ter Borch  



Rol van een raadslid 

• Volksvertegenwoordigen 
alle inwoners vertegenwoordigen  

 
• Kaderstellen 

de raad bepaalt binnen welke kaders  
het college beleid mag uitvoeren  

 
• Controleren 

of het college van burgemeester en 
wethouders het beleid goed uitvoert  

Renate Zuiker 

Klaas Kuipers 

Oscar Rietkerk 

mailto:renate.zuiker@gmail.com
mailto:renate.zuiker@gmail.com
mailto:klaas.kuipers@tynaarlo.nl
mailto:oscar@rtkrk.nl


Bestemmingsplan 



Probleempunten 

Versnippering en daardoor oncontroleerbare afhankelijkheden 
en verschillende regels. 
1. De Borchsingel 

– Vanaf Rietwijk Zuid valt de Borchsingel binnen bestemmingsplan 
Rietwijk Noord tot aan transferium 

– Belofte over sluipverkeer 

2. Natuur 
– Noordelijkste stuk langs Ter Borchlaan was natuur, maar nu niet meer 

3. Ecologische verbinding 
– Ecologische verbindingszone door Rietwijk is verplaatst maar er is 

geen verbinding door het gebied langs Ter Borchlaan 

4. Supermarkt ontwikkeling 
– Vindt plaats in het Groene Lint 



Probleempunten 



Oorspronkelijke plankaart 
Noord ter Borch 



Oorspronkelijke plankaart 
Zuid ter Borch 



Versnippering 

• Enorme versnippering in bestemmingsplannen ter 
Borch sinds het ‘masterplan’ 
– crematorium,  
– rietwijk noord,  
– rietwijk zuid,  
– entree gebied,  
– de strip Waterwijk,  
– Groningerweg 76,  
– Waterpoortappartementen,  
– buitengebied  
– Rest van ter Borch  

 

Samenhang in 
verkeersontwikkelingen en 
ecologische verbindingen ver 
te zoeken 



31-3-2016 Presentatie GroenLinks 

Masterplan ter Borch 



Oorspronkelijke  
Ecologische verbinding 



Discussie over bestemmingsplan 
• Alle voorzieningen in de wijk zouden voor de wijk zijn 

• De oorspronkelijk beloofde afsluiting van de Borchsingel bij te veel 
verkeersbewegingen is waarschijnlijk niet uitvoerbaar 

• Het is onduidelijk wie er belang heeft bij een doorgaande route over de Borchsingel.  

• Gemeente gaat niet in dialoog, reageert niet, kijk HIER voor info van gemeente  en 
nieuwsbrief: 
Over de supermarkten zijn de bewoners van Ter Borch nog helemaal niet 
geïnformeerd, laat staan dat ze betrokken zijn bij de ontwikkelingen 

• Het meten van het aantal verkeersbewegingen heeft geen zin als er geen doel of norm 
gesteld wordt 

• Een zienswijze met veel ondertekenaars maakt wel indruk. Het 
ontwerpbestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch ligt met ingang van 18 maart 
gedurende zes weken ter inzage.  Kijk op de landelijke website of bij de gemeente 
Tynaarlo 

• Een zienswijze moet beantwoord worden door de gemeente 

• Alleen op basis van een zienswijze kan beroep bij Raad van State worden aangetekend 

• Het Garmpoleiland was niet in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen maar 
staat nu wel in het ontwerpbestemmingsplan! 

https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_(ver-)bouwen/ontwikkelingen_ter_borch/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/oep/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0301
https://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bestemmingsplannen_en_omgevingsvergunningen/ontwerpbestemmingsplan_eelderwolde_ter_borch_/
https://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bestemmingsplannen_en_omgevingsvergunningen/ontwerpbestemmingsplan_eelderwolde_ter_borch_/


Brainstorm Ter Borch 
Ter Inspiratie: 

Verkeer en mobiliteit 

Informatie en communicatie 

Duurzaam en groen 

Een super markt 

Jong en jeugdig 

Nieuwe tradities 

Veilig en  
vriendelijk 



Brainstorm Ter Borch 
Opbrengst: 

• Een food market: dan hoef je niet meer te koken 

• Sta voorlopig meer kramen toe in entree gebied 

• Maak een Brink van het entree gebied 

• Realiseren van een Cruijff Court (of iets voor meerdere sporten) op andere 
plek, waar het wel kan 

• Goede parkeerplaats voor de Natuurmonumenten in entree gebied 

• Ontwikkel de Onlanderij tot buurthuis 

• Ergernis: vogelaars met auto’s in de Onlanden 

• Een haventje realiseren 

• Verbeter de doorstroom van het haal en breng verkeer bij de scholen 

• Collectief warmte pompen aanschaffen net als de zonnepanelen actie 

Niet alle acties en plannen, waar de bewonersvereniging al mee bezig is, zijn in 
deze lijst opgenomen! 



Tot de volgende keer! 

www.groenlinkstynaarlo.nl 

http://www.groenlinkstynaarlo.nl/

