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Beste Raadsleden, 

Bedankt voor uw kritische houding ten aanzien van het aangepaste bestemmingsplan Ter Borch 

tijdens de raadsvergadering van 12 juli. We zijn blij met de toezeggingen van de wethouders om de 

grens van 3.000 verkeersbewegingen per etmaal juridisch goed op te nemen in het 

bestemmingsplan. Dit geeft de bewoners van Ter Borch het vertrouwen dat ze ergens op terug 

kunnen vallen als het verkeer op de Borchsingel gaat toenemen. 

Ook zijn we blij met de toezeggingen om nauwer samen te gaan werken met de bewonersvereniging 

als het gaat om de verkeersveiligheid. De volgende toezeggingen zijn gedaan: 

- Er komen structurele meetpunten op Borchsingel, waarvan de meetresultaten regelmatig 
met de bewonersvereniging worden gedeeld. Als de grens van 2.700 verkeersbewegingen 
per etmaal wordt bereikt, dan worden de data geanalyseerd om tegenmaatregelen te 
kunnen bepalen.  

- Samen met Groningen Bereikbaar wordt zo snel mogelijk een aanvullend verkeersonderzoek 
uitgevoerd, waarbij het sluipverkeer op de Borchsingel wordt berekend ten gevolge van de 
verbouwing van de Ringweg Zuid in Groningen. Daarna volgt een informatie avond waarin 
de uitkomsten en eventuele maatregelen worden gepresenteerd.  

 

Daarnaast speelt er nu de supermarkt. Er zijn inmiddels verschillende initiatieven in de wijk die u 

bereikt hebben. Wij kregen hierover de vraag of de bewonersvereniging ook een rol speelt. Dat is 

niet het geval. Wij nemen geen standpunt in voor of tegen de supermarkt, omdat de meningen 

hierover in de wijk verdeeld zijn. Dit is anders dan bij een thema als verkeersveiligheid, waar 

uiteraard iedereen voor is. We hebben ons daarom beperkt tot het onder de aandacht brengen van 

de wijziging van het bestemmingsplan en de coördinatieregeling. Op onze website wordt alle 

informatie gedeeld die beschikbaar komt. Deze is te bereiken via www.bewonersvereniging-

terborch.nl/nieuws/.  

Ook kunnen de bewoners zelf gebruik maken van de communicatiekanalen van de 

bewonersvereniging. Naast de website is er een nieuwsbrief die inmiddels bijna 700 bewoners in 

Ter Borch en omliggende wijken bereikt. Bewoners die iets organiseren voor de wijk kunnen de 

website en nieuwsbrief gebruiken om hun initiatief kenbaar te maken.  

Deze week is door een groot aantal bewoners van Ter Borch en de aangrenzende Piccardthof wijk in 

Groningen de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst over de supermarkt ontvangen. Deze vindt 

plaats op 12 september om 20.00 uur in het Familiehotel in Paterswolde. We verwachten veel 

belangstelling en zouden het op prijs stellen als u ook langs komt. Een mooie gelegenheid om de 

stemming in de wijk te peilen! 

Samen met de uitnodiging voor de informatie avond heeft de aannemer het proces van informeren, 

meedenken en besluitvorming bekend gemaakt: 

http://www.bewonersvereniging-terborch.nl/
mailto:info@bewonersvereniging-terborch.nl
http://www.bewonersvereniging-terborch.nl/nieuws/
http://www.bewonersvereniging-terborch.nl/nieuws/
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De onrust in de wijk over de supermarkt is op dit moment groot. De mensen beginnen zich te 

realiseren dat de plannen die er nu zijn grote impact op de wijk hebben. Het groen dat zich in het 

entreegebied van de wijk bevindt, gaat volgebouwd worden. Onderstaande twee tekeningen geven 

goed weer wat het verschil is tussen de situatie toen bewoners hun huis kochten, en de nieuwe 

plannen voor het Entreegebied. 

Zoek de verschillen… 

  
Schoolgebied (zonder noodgebouw) 
2 appartementen met waterpartij 
5 appartementen met groen en water 

Blauw = Schoolgebied 
Rood = Supermarkt 
Groen = 85? nieuwe woningen 

 

We kijken uit naar de raadsvergadering van 13 september, waarin het aangepaste bestemmingsplan 

met de 3.000 verkeersbewegingen op de agenda komt. We hopen u met deze brief weer op de 

hoogte te hebben gebracht van de zaken die in Ter Borch spelen. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan weet u ons te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Bewonersvereniging Ter Borch, 

Mareke Miedema 
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