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Geacht college van Burgermeester en Wethouders van Tynaarlo, 
 
Namens een groot aantal bewoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde, sturen we u deze brief. 
Doel van deze brief is het nemen van initiatief voor het aangaan van de dialoog met u. We willen 
graag met u van gedachten wisselen over onze wijk. Op dit moment lijkt het dat de Gemeente 
Tynaarlo liever over ons praat dan met ons praat.  
 
U heeft besloten een (mega)supermarkt in onze wijk te plaatsen. In een poll gehouden in onze wijk 
zegt echter 65% van 228 bewoners (die gereageerd hebben) tegen de komst van een 
megasupermarkt te zijn. 228 bewoners, dat zijn 228 bewoners meer dan er geraadpleegd zijn in de 
besluitvorming over deze megasupermarkt. De besluitvorming wordt nu gebaseerd op een 
verouderd en ondertussen achterhaald rapport, dat in opdracht is geschreven door de 
projectontwikkelaar die de supermarkt graag wil bouwen. 
 
Nu is het niet zozeer onze insteek om de supermarkt a priori te weigeren in onze wijk. Dat vragen we 
ook niet van u. We vragen wel van u dat u de besluitvorming daarover baseert op de mening van de 
bewoners van de wijk. Uw bewoners van Ter Borch krijgen namelijk te maken met de gevolgen  van 
uw besluitvorming. Enkele beloftes die Gemeente Tynaarlo heeft gedaan, toen wij allen in deze 
prachtige wijk kwamen wonen, worden nu niet nagekomen.  
 
Er is de bewoners toen beloofd: Een prachtig entreegebied met veel groen, een rustige wijk op de 
grens van stad en natuur. Uit het Beeldkwaliteitplan Entreegebied 2008 citeren we: 
 

“Het Entreegebied wordt gezien als een uitloopgebied voor de bewoners van heel Ter Borch, 
centraal gelegen in de wijk, met een open, parkachtige uitstraling in aansluiting op de noord-
zuid verlopende bomenweide langs de ter Borchlaan en de open zone in de naastliggende wijk 
Piccardthof. In dit park, met verspreide, solitaire, inheemse bomen en boomgroepen (1e 
grootte) in combinatie met open, deels glooiende gazons, wordt vrijstaande bebouwing 
opgenomen met verschillende functies en bouwhoogtes. De parkachtige omgeving bevat 
verwijzingen naar elementen uit de Noord-Nederlandse landgoederentraditie.”  
 
“In het algemeen reageert in een landgoed de positie van de bebouwing op specifieke 
landschappelijke kenmerken. Zichtlijnen tussen gebouwen door naar het omringende 
landschap en tussen gebouwen onderling bepalen de situering van de bouwmassa’s.”  

 
Daarnaast is ons beloofd dat de bomen, die deel uitmaken van het entreegebied en voorheen bij de 
(voormalige) boerderij hoorden, zouden blijven staan. Hoe vallen deze kenmerkende bomen in de 
nieuwe plannen? We maken ons hierover zorgen.  In de oorspronkelijke plannen stonden vier 
gebouwen in een parkachtig landschap. Deze vier gebouwen staan er ondertussen, een vijfde is in de 
maak en met de supermarkt zouden dat er zes worden. 
 
Terug naar de supermarkt kwestie. Er is binnen de wijk verdeeldheid over de supermarktplannen. 
Een deel van onze wijk wil helemaal geen supermarkt. Keuzes om hier te gaan wonen zijn bewust 
gemaakt en  de winkels in het dorp Eelde floreren bij het groot aantal extra winkelende mensen uit 
onze wijk. Een deel wil wel een buurtsupermarkt, maar dan niet in de omvang die u voor ogen hebt 



en een deel van de wijk wil best een megasupermarkt. Het is uw verantwoordelijkheid om het 
draagvlak van alle bewoners in Ter Borch te onderzoeken en daarover geen aannames te doen. 
 
De besluitvorming over de komst van de supermarkt is gebaseerd op een rapport dat in opdracht van 
Heijmans en Hollestelle is opgesteld. En passant wordt er een relatie gelegd met deze partijen in het 
kader van de bouw van het Kindercentrum in onze wijk. Onze vraag aan u is of er beloftes zijn gedaan 
aan de vastgoedontwikkelaars over de bouw van een megasupermarkt bij de aanbesteding van de 
bouw van het Kindercentrum? 
 
Het rapport zelf is niet meer dan een theoretische onderbouwing waarom wij als wijk wel een 
megasupermarkt zouden moeten willen hebben. Geen enkele bewoner uit de wijk is hiervoor 
geraadpleegd. De argumentatie die door de auteurs van het rapport zijn opgesteld, zijn ondertussen 
compleet achterhaald. De supermarkten aan het Overwinningsplein in Groningen, de Albert Heijn 
aan de Hoofdweg en de Jumbo in het Centrum van Eelde-Paterswolde zijn of worden verbouwd tot 
een veel grotere omvang dan waar u uw besluit op heeft gebaseerd.  
 
Ontwikkelingen als de bezorgdiensten van Jumbo en Albert Heijn, de rondrijdende groenteman en de 
kaasboer zijn nog niet meegenomen in het rapport en dus de besluitvorming. Wij stellen dat de 
bewoners van de wijk uitstekend in staat zijn gebleken de afgelopen jaren, de eerste bewoners zijn in 
2007/2008 in de wijk komen wonen, hun boodschappen te doen zonder een (mega)supermarkt in de 
wijk. Deze constatering is net zo feitelijk als de cijfers uit het rapport en zouden dus evenveel waarde 
in de besluitvorming rond de supermarkt moeten hebben. 
 
We hebben helaas moeten constateren, dat er geen enkele discussie of contact met bewoners is 
geweest tussen de Gemeente, de onderzoekers en de bewoners van Ter Borch. We hebben het dan 
helaas niet alleen over de megasupermarkt, maar ook over de groenvoorzieningen, de 
verkeersveiligheid en de aansluiting op de A7. Het ontbreken van de dialoog en discussie tussen u 
(Gemeente) en alle bewoners van Ter Borch komt op ons over als afstandelijk en een gebrek aan 
betrokkenheid in uw beleidsvoering. Karakteristieken die niet bij de politiek horen en 
karakteristieken die al helemaal niet thuishoren bij onze vertegenwoordigers. 
 
Dat geconstateerd hebbende moeten we ook concluderen dat ons dit niet verder helpt. We moeten 
verder en op de toekomst richten.  We willen u graag uitnodigen voor een dialoog. Dialoog over onze 
relatie, dialoog over onze wijk en de toekomst daarvan, dialoog over de rol die we graag zien dat u 
die voor ons vervult. Maar wat we bovenal willen is een dialoog waar we zelf invloed kunnen 
uitoefenen over onze wijk en haar toekomst, niet een dialoog over de invulling van reeds genomen 
beslissingen, beslissingen die door u over ons maar niet met ons zijn genomen. 
 
We begrijpen dat er een informatieavond door de projectontwikkelaar wordt gepland. Echter, veel 
mensen in de wijk zijn nog niet zover om over de concretisering van de plannen te praten. Wij zijn 
dan ook van mening dat een gesprek met u van bovenliggend belang is. We zien uw uitnodiging 
graag tegemoet en gezien de zomervakantie gaan wij er vanuit dat we elkaar direct na de 
zomervakantie kunnen ontmoeten. 
 
 
Namens vele bewoners van Ter Borch, 
 
Karin Kamminga 
Isabella Hornhuis-Kümmerlen 
Rolf Akker (contactpersoon) 
Otto Cluivinglaan 23 
9766 PB Eelderwolde 


