
Update bewonersvereniging Ter Borch, Commissie Publieke Zaken (CPZ) 

Zoals u weet spelen er een aantal initiatieven van de Gemeente Tynaarlo die belangrijk zijn voor de 

ontwikkeling van Ter Borch en de inrichting van de wijk. Bewoners van Ter Borch verwachten een 

toenemende verkeersdruk door deze initiatieven. Daarom hebben we aan de bel getrokken bij 

gemeente en fracties. In deze nieuwbrief een overzicht van enkele ontwikkelingen en de acties die 

spelen: 

1. Inspraak raadsvergadering bij Procedure Crematorium.  

Bij de behandeling in de raadszitting van op 19 januari 2016 heeft Mareke Miedema namens 

de bewonersvereniging ingesproken 

(https://raad.tynaarlo.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2016/19-januari/20:00:00).  

Kernvraag was:  “Wil de gemeente  met visie en regie de wijk verder ontwikkelen en de 

bewoners hierbij betrekken?”. Tijdens een uitvoerige discussie ontstond er nogal wat druk op 

de wethouders om de communicatie te verbeteren. Zij hebben hier een aantal toezeggingen 

gedaan. Het is aan de gemeenteraad om op de uitvoering van deze toezeggingen van de 

wethouders toe te zien.  

Bij deze een beknopt overzicht van uitspraken van de wethouders; 

 We blijven zoeken naar de juiste toon van de communicatie. In het begin was er sprake van 

het faciliteren van het springen op een rijdende trein, zoals bij het Crematorium, dat gaat 

vanaf nu anders. 

 Communicatie met inwoners zullen we op een optimaal niveau brengen. Dat zullen we doen. 

Meer aan de voorkant bij ontwikkelingen worden betrokken (vooraf zoals bij de supermarkt). 

Wij laten dat in de praktijk zien, we gaan daar stevig mee aan de slag. Wij nemen dat echt 

serieus. Persoonlijk, als college, en ambtelijk apparaat. We hebben de urgentie goed op het 

netvlies staan. Met name bij het entreegebied dat als visitekaartje van de wijk fungeert. Aan 

de voorkant. 

 Bewoners zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de invulling, ontwikkeling en vormgeving 

van de supermarkten. Is al bedongen bij de initiatiefnemers 

 Verkeersonderzoek is een second opinion. Crematorium is gebaseerd op CROW cijfers 

(Kenniscentrum van Verkeer, Vervoer en Infrastructuur). Verkeersonderzoek moet u zien als 

een second opinion. 

 Er ligt een visie op de wijk. De wijk loopt als een trein. Veranderingen zijn strips, crematorium 

en supermarktontwikkeling. 90% is ingevuld of wordt ingevuld zoals gedacht. 

 Het formaat van de supermarkten daar komen we op terug. 

 Wij doen niet alleen mededelingen over het verkeer maar gaan ook in gesprek en betrekken 

de bewoners erbij. 

 

2. Wijziging van het bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch  

Op dit moment wordt het bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch gewijzigd. De vereniging 

heeft inmiddels vragen gesteld over enkele wijzigingen in dit bestemmingsplan. Een 

belangrijke vraag gaat over het doorgaand verkeer op de Borchsingel.  In het huidige 

bestemmingsplan staat dat bij meer dan 3000 voertuigen per dag de Borchsingel in de spits 

voor doorgaand verkeer zal worden afgesloten. CPZ wil ervoor zorgen dat dit ook in het 



nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. Omdat de Borchsingel in najaar 2016 wordt 

aangesloten op de A7 wordt dit actueel. De gemeentefracties hebben deze zorg over 

genomen en stellen hier ook vragen over. 

Vanuit de bewonersvereniging gaan we onze vragen en zorgen formaliseren middels een 

zienswijze. Op donderdag 14 april wordt hier een informatieavond over georganiseerd. Hier 

zal een uitnodiging voor worden verspreid. 

 

Daarnaast is er inmiddels een actiecomité in oprichting. Dit is een initiatief vanuit de 

Waterwijk. Dit is het ‘juridisch collectief Ter Borch’. Wil je meer informatie of ook inschrijven, 

dan kan je dit collectief bereiken via juridischcollectiefTB@gmail.com. Vermeld je naam, 

adres en mobiele telefoonnummer (als je wilt worden toegevoegd aan de WhatsApp groep 

van het collectief). 

Op dit moment is men nog druk bezig om de juiste stappen in kaart te brengen. Er is nog 

geen informatie naar de geïnteresseerde gestuurd. 

 

3. Entreegebied.  

Er worden binnenkort tijdelijke schoollokalen en een gezondheidscentrum gebouwd. De 

bouw veroorzaakt overlast (rond de school) die met de verkeerscommissies van de scholen 

en leden van CPZ wordt besproken. Het is belangrijk dat deze omgeving veilig blijft voor de 

kinderen. Tijdens de bijeenkomt over de tijdelijke schoollokalen werd duidelijk dat veel 

ouders zich hier zorgen over maken. Er wordt met de gemeente gesproken over maatregelen 

die de veiligheid van de kinderen ten goede moet komen.  

De plannen voor supermarkten in het Entreegebied, zullen binnenkort leiden tot een 

concreet voorstel. Hier is een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig. Dat geeft ons 

als bewoners kans om invloed uit te oefenen op dit voorstel. Wij houden u op de hoogte 

zodra dit gaat spelen. 

 

4. Verkeersdruk en verkeersonderzoek.  

De bewonersvereniging heeft bij het verschijnen van het verkeeronderzoek de publiciteit 

gezocht. Wij zijn van menig dat dit een onvolledig onderzoek is omdat het een aantal zaken 

buiten beschouwing laat: bijvoorbeeld de effecten van het bedrijventerrein rondom het 

Martiniziekenhuis en de toekomstige aansluiting van de Borchsingel op de A7. 

(http://bewonersvereniging-terborch.nl/commissie-publieke-zaken/bewonersvereniging-de-

pers/) 

 

5. Communicatie.  

De commissie Publieke Zaken probeert alle leden zo goed mogelijk te betrekken bij de 

ontwikkelingen in de wijk via nieuwsbrieven en nieuwsberichten op onze website 

http://bewonersvereniging-terborch.nl/nieuws/. Facebook wordt nog niet optimaal gebruikt 

omdat er geen leden in de commissie zijn die dit actief gebruiken. Dit willen we in 2016 

verbeteren. 

Op verzoek van CPZ heeft de gemeente een pagina geopend met een overzicht van alle belangrijke 

stukken over Ter Borch, U kunt hier zelf de plannen bekijken. (link naar de gemeentepagina: 

http://bewonersvereniging-terborch.nl/commissie-publieke-zaken/bewonersvereniging-de-pers/
http://bewonersvereniging-terborch.nl/commissie-publieke-zaken/bewonersvereniging-de-pers/
http://bewonersvereniging-terborch.nl/nieuws/


https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-

%29bouwen/ontwikkelingen_ter_borch/ontwikkelingen_ter_borch/ 

 

Naar aanleiding van de raadsvergadering heeft Bert van der Weide van het crematorium gevraagd 
of het mogelijk is om zich via de vereniging aan de wijk voor te stellen. Bij deze: 

 

Respectrum stelt zich voor. 

Respectrum is een jonge Drentse onderneming. Wij hebben de ambitie om duurzame, kleinere, maar 
volwaardige crematoria te openen in Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland. Respectrum is 
opgezet door een aantal bestuurders die ruime ervaring in het uitvaartwezen hebben opgedaan.  Wij 
vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan de vraag naar een meer persoonlijke en vrijere 
invulling van uitvaartplechtigheden en crematies. Respectrum wil dit verzorgen in landelijke, 
natuurlijk gelegen locaties, met een hoog duurzaamheidsniveau, klantwaardigheid én een goede 
relatie met onze omgeving / buren. Om u verder een beeld te vormen en voor meer informatie 
verwijzen we u graag naar www.respectrum.info. 

Voor het crematorium in ter Borch zijn een aantal ontwikkelings - stappen in gang gezet. We 
bieden de bewoners van de buurt graag de gelegenheid om met ons in contact te komen en 
aandacht te vragen voor zaken die mogelijk vragen oproepen, wat misschien nog zorg geeft, of om 
een wens te uiten.  

U kunt uw vragen via info@respectrum.nl aan ons stellen. Wij komen zo spoedig mogelijk met een 

reactie. 

  

https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-%29bouwen/ontwikkelingen_ter_borch/ontwikkelingen_ter_borch/
https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-%29bouwen/ontwikkelingen_ter_borch/ontwikkelingen_ter_borch/
http://www.respectrum.info/
mailto:info@respectrum.nl


Bij punt 1 

Wijziging bestemmingsplan tbv Crematorium (Mareke Miedema spreekt in tijdens de 

gemeenteraad 19 januari 2016) 

Vandaag wordt uw goedkeuring gevraagd op het bestemmingsplan van het crematorium in Ter 

Borch. Een initiatief waar wij als bewonersvereniging niet voor of tegen zijn. Wij gaan u toch vragen 

geen goedkeuring te verlenen aan het nieuwe bestemmingsplan van het crematorium. Uw 

antwoorden op onze zienswijze nemen  onze zorgen niet weg. Deze betreffen:  

- De ad-hoc manier waarop de ontwikkelingen in de wijk plaatsvinden. Het crematorium is hier 
een goed voorbeeld van. Er worden op dit moment meerdere plannen geïnitieerd zonder dat 
duidelijk is wat de behoefte is en wat impact op de wijk is, 

- Hoe de procedures worden gevolgd, 
- En toenemende verkeersdruk die wij in de wijk verwachten, bedreigt het veiligheidsgevoel 

van ons en onze kinderen.  
 

In uw structuurplan van 2006 geeft u aan dat “het achterwege laten van beleid betekent dat 

verandering en groei zich zonder regie afspelen. Verandering en groei betekent keuzes maken. Het 

moet duidelijk zijn wat groei inhoudt en welke keuzes dit met zich meebrengt. Het moet ook duidelijk 

zijn welke informatie en gegevens zijn gebruikt om keuzes te maken.” 

Eigenlijk is dit  precies wat we nu van u vragen. Daarom willen wij ook dat u een pas op de plaats zet 

en allereerst deze visie uit gaat werken voordat er allerlei verkeersgevoelige initiatieven worden 

genomen.  

Ons bezwaar is niet gericht tegen de komst van het crematorium of de aansluiting op de A7, maar de 

wijze waarop dit door de gemeente wordt voorbereid en onderbouwd. Wij maken ons zorgen over 

de manier waarop de ontwikkelingen tegenwoordig in Ter Borch plaatsvinden en dit met ons wordt 

gecommuniceerd. Dat is belangrijk. We kunnen als bewoners niet voor of tegen zijn als we niet 

weten wat de impact is. 

Dit is voor u geen nieuws. Het is de reden dat we vanaf begin vorig jaar vragen om een nieuwe visie 

op de wijk. Het tijdens een raadsvergadering toegezegd, maar nu wordt daar tot onze verbazing op 

teruggekomen en wordt aangegeven dat er geen nieuwe visie komt. Het huidige masterplan Ter 

Borch voldoende is.  

Dat betekent in dat alle uitgangspunten die in het Masterplan uit 2002 worden genoemd nog steeds 

gelden. Wij vinden dat er wel veranderingen zijn en nog op stapel staan die om een nieuwe integrale 

visie vragen.  

1. De samenstelling van de wijk is anders dan verwacht. Er zijn veel meer gezinnen en dus veel 
meer kinderen. Vandaar de problemen met de ruimte in school, het schoolplein en de 
veiligheid op de parkeerplaats en weg rond de school. 

2. Daar waar het masterplan uit 2002 spreekt over “een tijdelijk buurtsteunpunt waarin een 
verzorgende supermarkt een economische drager is.”, wordt er nu gesproken over een 
supermarkt met een oppervlakte van 3800 vierkante meter en een even groot 
parkeerterrein. We hebben het dan over een omvang en oppervlakte die gelijk is aan “beste 



supermarkt van Drenthe”, uit Paterswolde. Bij ons is nog geen DPO bekend die dit initiatief 
onderbouwd. 
 

3. Deze supermarkt is gepland in het entree gebied naast de school. Daarmee wordt het 
imago/beeld van de wijk anders. Hoe komen we in tien jaar van lichte bouw en natuurlijke 
materialen tot een mega superstore?  

Wat heeft dit met het crematorium te maken? Deze wijziging van het bestemmingsplan zegt alles 

over hoe u uw plannen met onze wijk wilt realiseren. Het zegt ook alles over het proces om tot een 

nieuw bestemmingsplan te komen. Dit is toe nu toe niet een transparant proces voor ons. Als 

bewoner kun je geen mening vormen als je niet goed geïnformeerd bent. 

Enkele vragen waar wij mee zitten: 

 Hoe kan een procedure opgestart worden als een essentieel onderdeel van de aanvraag (het 
verkeersonderzoek) nog niet openbaar en beschikbaar is? 

 En hoe kan het dat in dit verkeersonderzoek rekening wordt gehouden  
met nieuwe ontwikkelingen, en er dus wel gegevens bekend moeten zijn, terwijl wij te horen 

krijgen dat er nog geen informatie is? 

 Toen het verkeersonderzoek vorige week uiteindelijk beschikbaar kwam, hoe kan het dat de 
uitgangspunten tussen het verkeersonderzoek in 2002 en 2016 zo verschillen? 

 Dit onderzoek roept meer vragen op dan het beantwoordt. Hoe komen van een weg met 
verblijfskarakter tot een doorgaande weg? Met alle consequenties van dien. Maar een 
verkeersonderzoek heeft geen eigen procedure. Wanneer komen deze vragen dan aan de 
orde?  

Bovenstaande ontwikkelingen staan haaks op  de redenen waarom wij destijds in Ter Borch zijn gaan 

wonen. Dus onze vraag is en blijft:  “Wil de gemeente  met visie en regie de wijk verder ontwikkelen 

en de bewoners hierbij te betrekken?” Wij zijn niet tegen nieuwe ontwikkelingen. Maar willen wel 

dat hier lijn en voorspelbaarheid in is. Bovendien willen wij een verkeersveilige wijk en adequate 

plannen om doorgaand sluipverkeer tegen te gaan.  

Wij vragen u om, vanwege de huidige uitgangspunten in het verkeersonderzoek en de bijzondere 

fasering in de bestemmingsplannen, op dit moment geen goedkeuring te verlenen aan het nieuwe 

bestemmingsplan van het crematorium. Wij vragen wij opnieuw om een constructieve manier met 

ons te communiceren en samen te werken. Zie ons niet al een wijk die niks wil. Zie dit als een roep 

om duidelijkheid en vraag naar samenwerking. 

Bedankt voor uw aandacht. 

 


