
 

In deze nieuwsbrief vertellen we u over de voortgang van 

projecten in de wijk Ter Borch  

 

Problemen met weergave? 

Bekijk de mail in uw browser  

    

  

   

Eén supermarkt in de wijk Ter Borch 

 

De VOF Ter Borch (Heijmans Vastgoed en Hollestelle Vastgoedontwikkeling) 

heeft overeenstemming bereikt met de gemeente over de plannen voor één 

supermarkt op de hoek van de Borchsingel en Ter Borchlaan in Eelderwolde. 

 

De supermarkt krijgt een winkelvloeroppervlak van maximaal tweeduizend 

vierkante meter. Daarnaast is er voor het magazijn, laden en lossen en kantoor 

maximaal duizend vierkante meter nodig. In totaal wordt er dus zo’n drieduizend 

vierkante meter voor de supermarkt gebouwd. 

 

Plan met inwoners uitwerken 

Het college van burgemeester en wethouders wil omwonenden en andere 

belanghebbenden nauw betrekken bij de uitwerking van de plannen. De 

gemeenteraad heeft de kaders hiervoor vastgesteld. Na 

de zomervakantie volgt een eerste bijeenkomst. De inwoners van Ter Borch en 

het westelijk deel van de Piccardthof ontvangen hiervoor een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

Tijdens de bijeenkomst presenteert de ontwikkelaar een eerste ruimtelijke 
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schets, ook wel vlekkenplan genoemd. De bezoekers kunnen hierop reageren 

en meedenken over het verdere ontwerp. De opbrengst van deze 

informatieavond wordt verwerkt in het bouwplan en bestemmingsplan. Deze 

worden door de ontwikkelaar en de gemeente besproken met de inwoners 

tijdens een tweede bijeenkomst. Hun reacties en ideeën worden beoordeeld, 

verwerkt en in de gemeenteraad besproken tijdens het debat over de wijziging 

van het bestemmingsplan. 

 

 

 

Aansluiting Borchsingel op de rotonde bij het 

Transferium 

 

De aannemer sluit het noordelijke deel van de Borchsingel aan op de rotonde bij 

het Transferium. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in september 

afgerond. 

 

 



 

Aannemer legt eilanden aan in Rietwijk Noord 

 

Aannemer Hoornstra uit Nieuw-Buinen legt de toekomstige zeven wooneilanden 

aan in Rietwijk Noord, inclusief de fundering van de toekomstige wegen. Dat 

moet eind 2016 klaar zijn. 

 

De aannemer wordt begeleid door een ecoloog. Hierdoor is de planning en 

uitvoering van de werkzaamheden op de aanwezigheid van de dieren in het 

gebied afgestemd. 

 

Begin volgend jaar wordt Rietwijk Noord stapsgewijs bouwrijp gemaakt. Dat 

betekent onder andere de aanleg van riolering en bouwwegen. 

 

 

Bruggen Rietwijk Zuid 

 



 

In Rietwijk Zuid is aannemingsbedrijf Oosterhof Holman in april begonnen met 

de aanleg van vier bruggen. Het werk omvat twee betonnen verkeersbruggen, 

waarvan één de Vuurjuffer en Waterjuffer verbindt en één de Oeverlibel met de 

Grasjuffer. Ook worden twee stalen loopbruggen aangebracht, waarvan één de 

Grasjuffer verbindt met de Madijk en één de Vuurjuffer met de Madijk. De 

planning is dat de bruggen op 29 juli 2016 gereed zijn. 

 

 

Bestemmingsplan Eelderwolde, Ter Borch 

 

Het huidige bestemmingsplan van Eelderwolde, Ter Borch is bijna tien jaar oud 

en moet daarom worden bijgewerkt. De gemeente maakt in dit geval een 

momentopname van de wijk en verwerkt de huidige stand van zaken in het 

nieuwe bestemmingsplan. Na de presentatie van het plan in de Onlanderij zijn 

er acht zienswijzen ingediend. Deze hebben we verwerkt in een 

zienswijzennotitie, die op 12 juli bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

door de gemeenteraad wordt besproken. 

 

Niet alle delen van de wijk zijn in het plan opgenomen 

Plannen die nog niet uitgevoerd zijn, ontbreken in het nieuwe bestemmingsplan. 

Zoals de supermarkt en de woningen in het entreegebied. Hiervoor worden 

aparte procedures doorlopen. Daarnaast maakt de Rietwijk geen deel uit van dit 

bestemmingsplan. De plannen voor Rietwijk Noord en Rietwijk Zuid zijn in 2013 

en in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook het crematorium staat niet 

in dit bestemmingsplan. De gemeenteraad stelde hiervoor op 19 januari 2016 

een bestemmingsplan vast. 

 

Veel vragen over verkeersdrukte op de Borchsingel 

De meeste vragen van de bezoekers van de inloopavond gingen over de 

verkeersdrukte op de Borchsingel. “Het wordt daar steeds drukker” is een 

veelgehoorde opmerking. Zeker voor degenen 

die al sinds het begin in de wijk wonen, klopt dat. De wijk groeit, en daarmee 



 

ook het aantal verkeersbewegingen. Daarentegen verwachten we dat het 

verkeer in de wijk zich meer gaat spreiden, 

door de nieuwe aansluiting op de A7. Hierdoor komt er minder druk op het 

entreegebied bij de scholen te liggen. Alle verkeer moet nu immers bij de 

Groningerstraat Ter Borch in én uit. 

 

Alhoewel de Borchsingel de verkeersdrukte technisch gezien aan kan, is en blijft 

het verkeer in de wijk een gedeelde zorg. Daarom houdt de gemeente 

nauwlettend in de gaten hoe het verkeersbeeld op de Borchsingel zich 

ontwikkelt. Daarvoor brengen we in overleg met de bewonersvereniging Ter 

Borch speciale tellussen in het wegdek aan om het aantal passerende auto’s te 

tellen. Als we hierin 

grote afwijkingen zien die overlast veroorzaken, gaat we op zoek naar de 

oorzaak hiervan om het probleem op een goede manier op te lossen. 

 

Sluipverkeer bij werkzaamheden zuidelijke ringweg Groningen? 

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in de 

loop van 2017. Tijdens de werkzaamheden is de snelweg niet afgesloten. Maar 

bij files en vertraging zullen weggebruikers gaan zoeken naar andere routes om 

de ringweg te omzeilen. Alhoewel de Borchsingel géén deel uitmaakt van 

de omleidingsroutes, is het wel denkbaar dat zij deze sluiproute gebruiken. 

 

Daarom hebben we aan het projectbureau Groningen Bereikbaar gevraagd om 

te berekenen wat de invloed van de werkzaamheden gaat zijn voor de 

verkeersdrukte op de Borchsingel. Dat doet het 

bureau zodra de planning van de aannemer bekend is. Met deze uitkomsten en 

de gegevens uit de tellussen kunnen we de gewenste, verwachte en werkelijke 

verkeersdrukte goed in de gaten houden. 

Hierdoor kan er gericht naar een oplossing worden gezocht als er 

verkeeroverlast dreigt te ontstaan. 

 

 



 

Verkoop kavels en woningen verloopt 

voorspoedig 

 

De verkoop van de bouwkavels en projectwoningen in Ter Borch loopt 

voortdurend in vlot tempo door. Actuele informatie over de bouwkavels en 

projectwoningen vindt u op onze vernieuwde website www.thuisintynaarlo.nl. 

 

Rietwijk-Zuid 

Onlangs heeft weer een loting plaatsgevonden. Dit keer voor de uitgifte van de 

laatste particuliere kavels op De Vuurjuffer. Van de elf inschrijvers hebben we 

acht kavels toe kunnen wijzen. Op De Vuurjuffer en De Grasjuffer zijn nog 

enkele kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar. Daarnaast zijn op De 

Waterjuffer en De Grasjuffer diverse projectwoningen in verkoop. 

 

Tuinwijk 

In de Tuinwijk worden nog enkele projectwoningen aangeboden in het meest 

noordelijke gedeelte. 

 

Waterwijk 

In de Waterwijk is op Ubbinkseiland nog één kavel te koop. Op Weemhofseiland 

zijn de laatste kavels in optie en er is nog één kavel beschikbaar langs de 

Woltsingel. Op Garmpoleiland worden projectwoningen aangeboden. 
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9481 AW Vries 

0592-266662 

 

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Schrijf u dan hier uit 
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