
CDA 

SPECIFIEK:   

verkeersveiligheid 
Borchsingel  

Verkeersveiligheid is en blijft voor het CDA een belangrijk speerpunt. Daartoe 
zijn wat het CDA-Tynaarlo betreft oa goed onderhouden wegen en fietspaden 
om openbaar vervoer, auto's en fietsers op een veilige manier hun plek van 
bestemming te laten bereiken, van belang. Mensen zelf vormen de basis van 
veiligheid en leefbaarheid in hun omgeving. De inwoners, de politie en de 
gemeente gaan met elkaar in gesprek over veiligheid in de buurten. De 
gemeente informeert de inwoners actief over preventiemaatregelen en laat 
hen meedenken over veiligheidsvraagstukken in de buurt. 

milieu en natuur  

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Groen, bos 
en park dragen bij aan het verbeteren van luchtkwaliteit alsmede de 
biodiversiteit.Daarom gaan we wat het CDA betreft meer bos, groen en park 
aanleggen in nieuw te ontwikkelen nieuwbouwwijken. Het gemeentelijk 
groenbeleid moet daarop worden aangepast. 
Het CDA van de gemeente Tynaarlo zet, na de verkiezing van Zuidlaren als 
Groenste dorp van Europa, in op de titel' Tynaarlo, de groenste en meest 
duurzame gemeente van Nederland'! 
'De wereld mooier achterlaten dan we haar hebben aangetroffen' oftewel 
goed rentmeesterschap vormt de kern van de CDA-visie.Het CDA is van 
oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in 
de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. 

supermarkt 
ontwikkeling  

In een wijk met uiteindelijk 1000 woningen, is het wat het CDA betreft logisch 
dat er een supermarkt is waar bewoners hun dagelijkse boodschappen 
kunnen doen. 

businesspark ter Borch 

Bedrijvigheid en ondernemerschap draagt bij aan de vitaliteit van dorpen, 
wijken en buurten. Wij zullen ons inspannen om van Tynaarlo een gemeente 
te maken waar het prima wonen, werken en recreëren is. 

Entree-gebied Ter 
Borch  

Het visitekaartje van een schitterend woonpark. 

natuurgebied “De 
Onlanden”  

Ligt als een schitterende parel tussen Eelderwolde en Paterswolde. 

de scholen / het 
Borchkwartier  

Een veilige schoolomgeving is heel belangrijk. Mensen zelf vormen de basis 
voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van 
inwoners is daarbij van belang. 

voorzieningen voor de 
jeugd  

Kunnen wijkbewoners het beste zelf regelen middels bijvoorbeeld een door 
de gemeente beschikbaar gesteld buurtbudget. Speelplekken moeten 
functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud, uit de hele buurt, met 
voor de verschillende leeftijdscategorieën voorzieningen. 



voorzieningen voor 
ouderen  

Kunnen wijkbewoners het beste zelf regelen middels een door de gemeente 
beschikbaar gesteld buurtbudget.De groene openbare ruimte moet 
aantrekkelijker worden gemaakt voor bewegen en ontmoeting. De gemeente 
moet collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken faciliteren om beter 
voor elkaar te kunnen zorgen. 

betrokkenheid burgers 
bij overheid  

De betrokkenheid van inwoners bij de overheid is van het grootste belang. 
Met de nieuwe omgevingswet die in aankomst is, wordt de bal in feite bij de 
inwoners gelegd. 

rol 
Bewonersvereniging 
Ter Borch  

Zal van cruciaal belang zijn.  

 

  



ChristenUnie 

Specifiek Onderwerp komende 4 jaar, als het aan de 
ChristenUnie ligt…. 

Verkeersveiligheid Borchsingel De Borchsingel voor de school gaan we 
aanpassen met middenberm en 
oversteekplaatsen met inzet klaarovers, zoals 
voorgesteld. Hier zit het grootste knelpunt, op 
het moment van halen en brengen van 
schoolkinderen, waarbij verkeer ook de 
Borchsingel opkomt uit de Waterwijk en uit 
Groningen en daarna deels weer terugrijdt.  
 
De telpunten blijven gehandhaafd. En we blijven 
in gesprek met de bewonersvereniging, ook over 
verkeersveiligheid.  
 
De blauwe keet wordt snel verplaatst om het 
zicht bij de waterwijk te verbeteren (motie 
ChristenUnie). 
De oversteekplaats halverwege de Borchsingel 
wordt duidelijker aangegeven en zo nodig 
veiliger gemaakt.  
Ook gaan we de fietsoversteek aan de noordkant 
monitoren op veiligheid als daar meer verkeer 
gaat komen. 
 

Milieu en natuur Ter Borch ligt op de grens van stad en 
natuurgebied. Het is een overgangsgebied, 
waarmee we bewust moeten omgaan. In het 
broedseizoen met kwetsbare weide- en  
watervogels, is extra aandacht en medewerking 
van bewoners nodig om verstoring tegen te 
gaan. 
Natuurmonumenten kan helpen met advies over 
inrichten van tuinen, bijvoorbeeld om verstenen 
tegen te gaan.  
We kunnen een pilot doen met slimme 
verlichting  van fietspaden, bijvoorbeeld het 
Bakkerslaantje. 
 

Supermarkt ontwikkeling In Ter Borch wordt logischerwijze een 
supermarkt toegestaan, de ChristenUnie is daar 
altijd voorstander van geweest. Bewoners 
moeten in de buurt hun boodschappen kunnen 
doen. We gaan door met de procedure om het 
bestemmingsplan te wijzigen. Na vaststelling kan 
de ontwikkelaar doorgaan met de bouw en 
aanleg van voorzieningen. We bewaken 
uiteraard dat de voorwaarden uit het plan 
worden nagekomen. We verwachten dat deze 
winkel zal bijdragen aan de sociale samenhang in 



de wijk, als natuurlijk ontmoetingspunt.  
 

Businesspark TerBorch Bedrijven die zich willen vestigen moeten passen 
in het open groene gebied, zoals beschreven in 
het plan. We zien graag bedrijven die weinig 
verkeersbewegingen genereren  voor bezoek en 
bevoorrading. 
 

Entree-gebied Ter Borch Hier staan nog appartementen gepland.  Na de 
verbreding van de Borchsingel zal er minder 
ruimte zijn voor deze bebouwing.  
Deze appartementen moeten passen bij de 
verdere bebouwing, dus  laag houden (max 3 
lagen). Bij voorkeur in het midden van de strook 
en niet aan de kant van stad en van de 
Onlanden, zodat zicht in de entree open blijft.  
 

Natuurgebied “De Onlanden” De Onlanden vormen een fascinerend gebied dat 
nog volop in ontwikkeling is. De toegang tot de 
Onlanderij willen we goed inrichten, 
bijvoorbeeld met een stalling in de hoek van het 
entreegebied. De druk op het gebied vanuit de 
wijk, maar ook vanuit de stad moet niet 
onderschat worden. Een parkeerplek trekt meer 
autoverkeer van verder weg aan, dat willen we 
niet aanmoedigen. Daarom liever faciliteiten 
voor fietsers en wandelaars. Parkeren kan in het 
weekend desnoods bij de scholen of supermarkt. 
Voorlichting en toezicht is nodig i.v.m. 
loslopende honden en fotografen in gebied, met 
name voor rust van vogels en dieren in het 
broedseizoen. 
 

Scholen Zie verkeersveiligheid. Mogelijk wordt het 
minder druk als kinderen ouder worden, maar 
dat kan ook weer veranderen. Als bewoners hier 
ideeën bij hebben kan daar altijd over gesproken 
worden. 
 

MFA Het Borchkwartier Functioneren en beheer willen we regelmatig 
met de bewoners en gebruikers evalueren, wat 
kan beter? Wat gaat goed? Kan de MFA een rol 
spelen bij voorzieningen voor jongeren en 
ouderen? Kom maar met voorstellen. 
Sporten en bewegen willen we aanmoedigen. 
Dat kan buiten, maar ook in de sportzaal. Is de 
capaciteit voldoende? Is er belangstelling om 
sportverenigingen te vormen of aan te sluiten bij 
de bestaande clubs? 
 

Voorzieningen voor de jeugd Kom met ideeën, bijvoorbeeld om met de wijk 



een wijkcentrum op te zetten in een van de 
gebouwen of in het entreegebied? Hier kan een 
voorziening voor jong/oud/leeskamer (filiaal 
bibliotheek) in komen, of organiseer dit in 
combinatie met de MFA. 
 

Voorzieningen voor ouderen Zie boven. Na verloop van tijd zal het aantal 
ouderen toenemen, door het ouder worden van 
de huidige bewoners en door de appartementen 
in het entreegebied. De gezondheids-
voorzieningen zijn al aanwezig, maar die zullen 
daar ook verder op moeten inspelen.  
 

Betrokkenheid bewoners Ter Borch bij gemeente Bewoners kunnen altijd met gemeente en 
fracties contact zoeken. De ChristenUnie is 
bereid om ideeën te bespreken. De ene keer 
nemen we een voorstel over, bijvoorbeeld de 
verplaatsing van de blauwe keet, de andere keer 
niet. U kunt ook gebruik maken van het 
leefbaarheidsfonds van de gemeente voor kleine 
activiteiten of voorzieningen. Dat moet wel 
binnen de voorwaarden passen. 
 

Rol bewonersvereniging Ter Borch De Bewonersvereniging is de spreekbuis en 
gesprekspartner voor gemeente en raad. Het is 
dus belangrijk dat deze breed de wijk 
vertegenwoordigt en verwoordt wat er leeft. 
Daarbij hoeven ze niet één standpunt te 
vertolken, maar kunnen alle argumenten 
noemen die naar voren gebracht worden.  
 

 

 

  



D66 

verkeersveiligheid Borchsingel  D66 heeft er voor gekozen dat op alle wegen die voor een 
school langslopen een maximum snelheid van 30 km/u geldt. 
Het stuk voor de scholen is nu zeer goed aangelegd, en zal als 
de tussengeleiders zijn aangelegd, nog veiliger worden. Het 
noordelijke gedeelte van de Borchsingel, tussen ongeveer de 
Oeverlibel en de Bruilweering, zal -zodra de Rietwijk klaar is- 
zo snel mogelijk ook een fysieke afscheiding tussen de twee 
rijbanen moeten krijgen. Hier wordt nu nog veel te hard 
gereden. Tot die tijd moet er daarom in ieder geval belijning 
aangelegd worden. Verder moet er nagedacht worden over 
slimme en schone oplossingen op het gebied van 
bereikbaarheid en mobiliteit, en zal de gemeente moeten 
werken aan het stimuleren van fietsgebruik in plaats van de 
auto. Het lijkt D66 daarom een goed idee dat de wijk beter 
aangesloten wordt aan de buslijnen die naar Groningen 
lopen, zodat voorzieningen, maar ook het NS station, beter 
bereikbaar zijn en auto’s minder nodig zijn. 

milieu en natuur  Tynaarlo moet zijn groene imago behouden. Dat is één van 
de redenen waarom mensen zo graag naar onze gemeente 
komen om te wonen, sporten, recreëren. 
De gemeente moet wat D66 betreft radicaal gaan 
verduurzamen. Eén van de elementen die wij voorstaan is 
het richten op circulair en duurzaam bouwen. Dat willen we 
financieel ondersteunen, door bijvoorbeeld 
tariefdifferentiatie voor bouwleges. Ook willen we dat alle 
nieuwbouw zonder gasaansluiting wordt gebouwd. Wijken 
en parkeerplaatsen moeten vergroend en ontsteend worden. 
Het zou fijn zijn als de plannen in de wijk voor een 
energiecoöperatie weer worden opgepakt. Om dergelijke 
initiatieven te laten slagen moet de gemeente een “groene-
golf-medewerker” instellen.  

supermarkt ontwikkeling  In 2013 is er een beslissing genomen dat de supermarkt er 
zou komen, omdat een dergelijke ontwikkeling past bij het 
voorzieningenniveau van deze wijk, zoals een arts, een 
apotheek, scholen, en kinderopvang. Het getuigt van 
betrouwbaar bestuur dat dit proces vanaf nu zorgvuldig blijft 
verlopen. Het verloop van het proces tot nu toe heeft wel het 
belang laten zien van actieve inspraak vanaf het allereerste 
moment. Wat D66 betreft staat goede communicatie in de 
toekomst centraal bij alles dat er gebeurt. 



businesspark ter Borch  Het Businesspark Ter Borch wordt een mooi, hoogwaardig 
bedrijventerrein, inclusief de woon-werk combinatie. Met 
name deze laatste zal zorgen voor een extra mooie inrichting 
van het gebied. Er zal geen zware industrie komen. Er is al 
veel belangstelling voor vanuit het bedrijfsleven. 

Entree-gebied Ter Borch Entree met 
hoofdletter? Ook in de tekst 
hiernaast? 

D66 is erg blij met het hoge voorzieningenniveau in de wijk, 
en de mooie uitstraling van de gebouwen die staan in het 
Entreegebied. Het Entreegebied moet het open en groene 
karakter zo veel mogelijk behouden. Er staan nog enkele 
appartementencomplexen gepland. Bij de bouw hiervan zal 
rekening gehouden moeten worden met het gewenste 
karakter. 

natuurgebied “De Onlanden”  De wijk Ter Borch ligt naast een prachtig natuurgebied, dat 
mooi wordt onderhouden door Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. Van een wateroverloopgebied is het zo 
veel meer geworden. Het is wat D66 betreft een voorbeeld 
hoe heel Tynaarlo moet zijn: groen, open en vol van 
activiteiten voor iedereen. 

de scholen / het Borchkwartier  D66 is trots op de hoge kwaliteit van de scholen en 
kinderopvang in Tynaarlo en in Ter Borch. Het is altijd 
levendig op het Borchkwartier, met veel activiteiten voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Het zou wel mooi zijn als er 
een echt “wijkhart” kan komen, waar mensen uit de wijk 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Wat D66 betreft geldt op wegen langs scholen altijd een 
maximumsnelheid van 30km/u. 

voorzieningen voor de jeugd  De jeugd in de wijk wordt ouder. Daarmee is er minder 
behoefte aan speeltuinen, en meer aan plekken om te 
bewegen en bij elkaar te komen: voetbal, basketbal, skates, 
etc. Daar zal goed over nagedacht moeten worden, en ruimte 
voor gemaakt moeten worden. 
Het lijkt D66 een goed idee dat de wijk beter aangesloten 
wordt aan de buslijnen die naar Groningen lopen, zodat alle 
voorzieningen, middelbare scholen, de Hanzehogeschool en 
universiteit, de winkels en uitgaansgelegenheden in het 
centrum en het station beter bereikbaar zijn. 

voorzieningen voor ouderen  Met de aanwezigheid van artsen, fysiotherapie en een 
apotheek is de zorg in de wijk goed op orde. Met de komst 
van een supermarkt centraal in de wijk is het 
voorzieningenniveau binnenkort nog beter. 
Het lijkt D66 een goed idee dat de wijk beter aangesloten 
wordt aan de buslijnen die naar Groningen lopen, zodat alle 
voorzieningen, de winkels en horeca in het centrum, het 
station en musea beter bereikbaar zijn. 



betrokkenheid burgers bij overheid  D66 is voorstander van nieuwe vormen van democratie. 
Bewoners moeten op dorps- en wijkniveau invulling kunnen 
geven aan hun omgeving. Daarom willen wij experimenteren 
met substantiële dorpsbegrotingen of –budgetten waarbij 
bewoners zelf beslissen over de besteding van een deel van 
het geld voor hun omgeving. Verder willen we in één of 
enkele dorpen ervaring opdoen met de coöperatieve 
dorpsraad die bestaat uit ”ingelote” bewoners, een 
afvaardiging van de gemeente raad en een dorpspanel dat 
digitaal meedenkt. Deze dorpsraad nieuwe stijl neemt zelf 
het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor het 
dorp/buurt. 
Bij grote initiatieven moet de omgeving vanaf het eerste 
begin meegenomen worden in de ontwikkelingen. Daarbij 
moet duidelijk zijn wat er op elk moment al vast staat, en wat 
er nog aangepast kan worden.  

rol Bewonersvereniging Ter Borch  D66 is voorstander van nieuwe vormen van democratie. 
Bewoners moeten op dorps- en wijkniveau invulling kunnen 
geven aan hun omgeving. De Bewonersvereniging is een 
serieuze gesprekspartner voor de gemeente om te zien wat 
er leeft, en welke oplossingen er mogelijk zijn. 

 

 

  



Gemeentebelangen Tynaarlo 

Specifiek Onderwerp komende 4 jaar 
Verkeersveiligheid Borchsingel Gemeentebelangen vindt dat Ter Borch een 

veilige verkeerssituatie verdient. Dat is de wijk 
ook beloofd; en belofte maakt schuld. 
De verkeersveiligheid op de Borchsingel wordt 
niet verhoogd door de verkeersnorm voor 
aantallen motorvoertuigen op te rekken, maar 
door het nemen van passende maatregelen. 
Over te nemen maatregelen moet vooraf met de 
wijk overlegd worden.  
 

Milieu en natuur Gemeentebelangen vindt de zorg voor een 
schoon milieu van groot belang. Niet alleen voor 
nu, maar zeker ook voor de toekomstige 
generaties. Er is dan ook blijvende aandacht 
nodig voor een goed milieubeleid.  
Wat de omgeving betreft mag Ter Borch zich, 
net als de rest van onze mooie gemeente, 
gelukkig prijzen. Gemeentebelangen ziet het als 
onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
om het voortbestaan en de kwaliteit hiervan te 
waarborgen. Wij willen de natuur en de 
landschappelijke waarden samen met alle 
betrokkenen zo goed mogelijk bewaren en daar 
waar mogelijk versterken. 
 

Supermarkt ontwikkeling Gemeentebelangen is tegen de geplande Mega -
supermarkt. Bij de eerste plannen van Ter Borch 
waren ook geen winkels gepland. Een groot deel 
van de bewoners van Ter Borch wil geen Mega-
supermarkt, omdat het leidt tot vermindering 
van woongenot, extra verkeers- en 
geluidsoverlast. 

Businesspark TerBorch Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het 
Businesspark Ter Borch zo weinig mogelijk 
overlast voor de wijk oplevert. Dit geldt ook 
t.a.v. het  omliggende natuurgebied. Het moet 
een duurzaam bedrijvenpark worden.  De 
afwikkeling van autoverkeer moet zo veel 
mogelijk via de A7 gebeuren. 

Entree-gebied Ter Borch Het entree-gebied is het visite kaartje van de 
Wijk en verdient een gepaste uitstraling. 

Natuurgebied “De Onlanden” Wat “De Onlanden” aangaat dient alles er op 
gericht te zijn om dit unieke natuurgebied te 
beschermen en waar mogelijk te versterken. 

Scholen Gemeentebelangen wil dat de schoolroute naar 
en de verkeerssituatie bij de scholen veilig is. Als 
er extra verkeersmaatregelen nodig zijn om dat 
te bewerkstelligen moeten we die in overleg met 



de scholen en de bewonersvereniging gewoon 
treffen.  
Gemeentebelangen is verder van mening dat er 
voldoende buitenspeelmogelijkheden bij de 
scholen moeten zijn.  
Gemeentebelangen ondersteunt de “brede 
school” gedachte waardoor mogelijkheden 
ontstaan voor kinderopvang, naschoolse opvang 
en sociaal-culturele activiteiten. 

MFA Het Borchkwartier Het “Borchkwartier” zou best een nog grotere 
rol kunnen spelen in het maatschappelijk leven 
van Ter Borch. Het zou nog meer ingezet kunnen 
worden voor culturele en sportieve activiteiten 
buiten schooltijd, eventueel in samenwerking 
met betrokken verenigingen en organisaties. 

Voorzieningen voor de jeugd Ter Borch is niet alleen door zijn ligging een 
bijzondere wijk maar ook door zijn 
bevolkingssamenstelling. Er wonen veel jonge 
gezinnen. Het is voor Gemeentebelangen dan 
ook vanzelfsprekend dat er voor voldoende 
voorzieningen en activiteiten voor de jeugd 
gezorgd wordt. 

Voorzieningen voor ouderen Wij vinden het belangrijk dat de wijk ook 
toekomstbestendig ouderen is en blijft. Er 
moeten ook voor hen de nodige voorzieningen 
zijn. Het is voor de gemeente zaak om de  
behoeften tijdig te onderkennen zodat zij hierop 
goed kan inspelen.  

Betrokkenheid bewoners Ter Borch bij gemeente  Gemeentebelangen wil inwoners zoveel 
mogelijk bij besluitvorming betrekken. Wij 
vinden dat je als gemeente zelf het initiatief 
moet nemen om burgers te betrekken bij wat je 
doet. Dit draagt er toe bij om betrokkenheid bij 
planvorming te vergroten en om draagvlak voor 
te nemen besluiten te kweken. Dit moet in een 
zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden. 
 
Er moet vermeden worden dat men het gevoel 
krijgt slechts achteraf mee te mogen praten, 
terwijl alles toch al beslist zou zijn. 
 
De gemeente moet ook open moet staan voor 
initiatieven en ideeën die vanuit de wijk zelf 
ontstaan. . Geef de wijk the right to Challenge. 
Genomen besluiten moeten duidelijk en 
transparant zijn. De gemeente moet zich als een 
betrouwbare partner gedragen. Afspraken 
moeten wederzijds duidelijk zijn en dienen te 
worden nagekomen 
 

Rol bewonersvereniging Ter Borch Voor Gemeentebelangen is de 



bewonersvereniging net als de scholen een 
belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. 
Bij het nemen van eventuele beslissingen over 
zaken die in de wijk spelen hebben zij wat ons 
betreft een zeer belangrijke stem. Immers zij 
kennen de wijk en weten wat er speelt.  

Ingevuld door ….  
Namens de fractie van .. 
Contactgegevens …. 

Peter van Es  
Gemeentebelangen Tynaarlo 
06-46461912 
peter.vanes@tynaarlo.nl  

 

  



GroenLinks 

Specifiek Onderwerp komende 4 jaar 
Verkeersveiligheid Borchsingel Voor GroenLinks blijft het toenemend 

verkeersgebruik op de Borchsingel, m.n. tijdens 
de aanvangs- en uitgaanstijden van de scholen, 
een bron van zorg. Verkeersveiligheid heeft 
voorrang op verkeersgebruik. De door de 
gemeenteraad vastgelegde kaders dienen 
gehandhaafd te worden. Bij stelselmatige 
overschrijding zullen, in overleg met de 
bewoners, maatregelen moeten worden 
genomen.  

Milieu en natuur “Ter Borch” is een groene woonwijk gelegen in 
de overgangszone tussen “Stad” en land. 
GroenLinks vindt dat de groene uitstraling van 
de wijk voorop dient te staan bij de inrichting 
van de wijk. Bevordering van duurzaam bouwen, 
biodiversiteit en energiebesparende 
maatregelen maken hier deel van uit. Het 
terugdringen van doorgaand (sluip) verkeer op 
de Borchsingel draagt, naast de 
verkeersveiligheid, bij tot vermindering van 
geluidsoverlast en vermindering van de 
fijnstofuitstoot.  

Supermarkt ontwikkeling GroenLinks is tegen een supermarkt in “ Ter 
Borch”. De Locatie, nabij de scholen, woningen 
en gasleiding, is hiervoor ongeschikt. De 
beoogde supermarkt zorgt voor overlast en 
verkeersonveiligheid door aantrekkende 
verkeersbewegingen en bevoorrading tijdens de 
avond en nachtelijke uren.  

Businesspark TerBorch GroenLinks volgt de ontwikkelingen voor dit 
gebied. Het  beoogde inrichtingsplan van het 
“Businesspark Ter Borch” sluit aan bij de 
overgang van “Stad” naar Land aan de A7. 
Grootschalige industriële ontwikkeling is niet 
voorzien. 

Entree-gebied Ter Borch GroenLinks vindt dat het entreegebied deel 
uitmaakt van de groene uitstraling van de wijk. 
Aan de zuidzijde zal kleinschalige inrichting, met 
behoud van de natuurlijk aanwezige elementen, 
dienen plaats te vinden.  

Natuurgebied “De Onlanden” “De Onlanden” is een natuurgebied en 
waterberging.  Het natuurbeheer dient daarop 
gericht te zijn. GroenLinks is tegenstander van 
verstorende commerciële activiteiten en 
evenementen in dit gebied. Activiteiten dienen 
gericht te zijn op natuureducatie.  

Scholen De afgelopen jaren is gebleken dat het 
leerlingenaanbod groter is dan de aanvankelijke 



verwachting. Dit heeft reeds geleid tot 
nieuwbouw en de bouw van noodvoorzieningen. 
In de praktijk blijkt dat in soortgelijke wijken het 
aantal leerlingen niet zal afnemen maar, door 
doorstroming, zal toenemen. GroenLinks vindt 
dat hiervoor een toekomstgericht beleid 
noodzakelijk is.  

MFA Het Borchkwartier Met de verdere groei van de wijk zullen 
voorzieningen zoals het MFA zonodig moeten 
meegroeien. 

Voorzieningen voor de jeugd Op het jeugdwerk is de afgelopen periode, tegen 
de zin van GroenLinks, drastisch bezuinigd. 
GroenLinks is van mening dat goed jeugdwerk 
overlast kan voorkomen en een bijdrage levert 
aan de vorming van jongeren.  

Voorzieningen voor ouderen In tegenstelling tot het verleden behoren 
ouderen tot een categorie die in grote mate 
zelfstandig activiteiten ontplooien. Hiervoor zijn 
in omgeving tal van mogelijkheden. 
Inventarisatie kan zo mogelijk leiden tot 
wijkgerichte specifieke activiteiten.  

Betrokkenheid bewoners Ter Borch bij gemeente Bewoners dienen tijdig door de gemeente 
worden geïnformeerd en betrokken. Bewoners 
hebben de indruk dat zij nu regelmatig met 
nieuwe ontwikkelingen en plannen worden 
“verrast” door de gemeente. GroenLinks vindt 
dat bewoners vooraf betrokken dienen te 
worden bij ontwikkelingen die hun wijk aangaan.  

Rol bewonersvereniging Ter Borch GroenLinks is voorstander van een meer 
gestructureerd overleg tussen gemeente en 
bewonersverenigingen. Deze vorm vindt al in 
andere gemeenten plaats. De huidige 
overlegvorm op ambtelijk niveau is te 
vrijblijvend.  

Ingevuld door Willem Nieman   
Namens de fractie van GroenLinks 
 

 

 

 

  



Leefbaar Tynaarlo 

Verkeersveiligheid Borchsingel 
Dit onderwerp vraagt extra aandacht. Nu al is er sprake van het steeds drukker worden van 
deze doorgaande weg. Naast de afwikkeling van het plaatselijke verkeer, de toestroom van 
bezoekers naar de beoogde mega supermarkt, het vollopen van Businesspark Ter Borch en 
de Borchsingel als doorgaande weg richting A7, zal het aantal autobewegingen steeds 
verder toenemen. Zeker schoolgaande kinderen in deze toch kinderrijke wijk, komen 
hierdoor in de knel. Daar dienen de gemeente en bewonersgroep goede en ingrijpende 
maatregelen te nemen. Het niet toelaten van een supermarkt zou zo’n maatregel kunnen 
zijn. In het dorp Zeijen, (ook gemeente Tynaarlo en stukken groter dan de wijk Ter Borch) 
komt ook geen Mega Super, laat staan een buurtwinkeltje! Er zijn genoeg goede 
winkelvoorzieningen in Groningen en Paterswolde. 
Milieu en natuur 
Leefbaar Tynaarlo vindt dat het groene erfgoed in Tynaarlo behouden en hersteld moet 
worden. We willen zuinig zijn op de groene long tussen Assen en Groningen. Extra impulsen 
zijn dan ook welkom 
Supermarkt ontwikkeling 
Afspraak bij de eerste planvorming van Ter Borch was: geen supermarkt. Dit is ook beloofd 
aan de eerste bewoners en kopers van huizen rond het entreegebied. Dan ook niet doen! 
Woningbouw voor starters of senioren is een beter alternatief. 
Businesspark Ter Borch 
Ontwikkelt zich prima. Geeft weer een stuk werkgelegenheid. Ook hier aandacht voor een 
groene inpassing in het landschap. 
Entree-gebied Ter Borch 
Moet het visitekaartje zijn van de wijk Ter Borch, komend vanuit Groningen of Paterswolde. 
De uitstraling zal dan ook zorgvuldig moeten worden gekozen. Het moet meteen duidelijk zijn  
dat dit niet de zoveelste gewone nieuwbouwwijk is. Eentje, die aansluit op de wijk 
Piccardthof in Groningen. Het verschil tussen stedelijke en landelijk wonen moet meer tot  
uitdrukking komen. Dit moet ook in het groen zichtbaar worden gemaakt. Niet elke laatste 
vierkante meter moet worden bebouwd. De schoolgebouwen en de voorzieningen voor 
kinderopvang bijvoorbeeld liggen aan de Borchsingel direct bij het entreegebied. Kleine 
stenen schoolpleinen zijn hun deel. Bijvoorbeeld het verleggen van de Borchsingel en het 
aanleggen van een parkachtig speelgebied voor kinderen zou grote waarde voor het 
landelijke karakter van de wijk kunnen brengen en zou de groene-longfunctie van de 
gemeente Tynaarlo vergroten. 
Natuurgebied “De Onlanden” 
Voor de wijk Ter Borch een prachtig uitloop gebied, waar we zuinig op moeten zijn. Leefbaar 
Tynaarlo vindt ook dat een ecologische verbinding tussen het Paterswoldse Meer, het 
Elsburger Onland, de Schelfhorst en de Onlanden verder verstevigd moet worden en wil 
onderzoeken of juist van deze gebieden een Drents icoonproject zou kunnen worden 
gemaakt. Daarmee de groene long tussen Assen en Groningen versterkend. 
Scholen 
De obs Ter Borch voldoet naar behoren. Het beleid valt onder Stichting Baasis. Als 
gemeente zijn we verantwoordelijk voor de gebouwen. Toch dienen we waakzaam te zijn en 
de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Uiteindelijk blijft de gemeenteraad 
verantwoordelijk voor voldoende openbaar onderwijs. Wij zien onze rol als ondersteunend en 
faciliterend waar mogelijk. 
MFA Het Borchkwartier Het gebouw is voor kleine verbeteringen vatbaar. Zo blijkt de 
toegang voor onze gehandicapte medemens problematisch. Dit willen we aanpakken. Ook 
de vluchtwegen dienen steeds optimaal te zijn. Het dorpshuis-gevoel ontbreekt. Daar zou de 
gemeente samen met de bewonersgroep iets aan kunnen doen. 
Voorzieningen voor de jeugd 
De huidige voorzieningen voor kinderen zijn toereikend, al is niet alles even ruim bedeeld. 
aar kinderen worden groter en vragen om andere voorzieningen. Een skate-voorziening zou 



bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn. Ook dient de MFA voorziening uitnodigend te zijn 
voor jeugdigen om in het weekend onder leeftijdsgenoten samen te zijn. Trias kan daar 
samen met de bewonersgroep invulling aan geven. De gemeente kan dit financieel 
ondersteunen. 
Voorzieningen voor ouderen 
Ook hier kan de MFA zover daar behoefte aan is, invulling aan geven. Gezien de 
samenstelling van de wijk, die vrij jong is, is er nog geen directe vraag naar. Een en ander 
zou kunnen worden opgevangen in de tijd als er de senioren appartementen komen waar 
sommigen nu de mega-super willen. Je zou dan ook kunnen denken aan wat kleinschalige 
winkelvoorzieningen ( biologische winkels) in combinatie met genoemde appartementen 
Daar zijn dan ook voorzieningen waar vanuit de wijk ook gebruik van kan worden gemaakt.  
Betrokkenheid bewoners Ter Borch bij gemeente 
Door juist regulier overleg te hebben tussen bewonersgroep(en) en gemeente kan snel op 
veranderingen in de wijk of problemen worden ingespeeld. Bewoners van Ter Borch horen 
bij onze gemeente. Deelname aan sportclubs en verenigingsleven in het dorp Eelde 
Paterswolde en betrokkenheid bij de politieke partijen zal de betrokkenheid bij de gemeente 
vergroten. 
Rol bewonersvereniging Ter Borch 
De bewonersvereniging kan een brug slaan tussen de inwoners en gemeente. Aantoonbaar 
draagvlak in de wijk zal de impact van de vereniging bij de gemeente alleen maar vergroten. 
Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo 
  



PvdA 

Specifiek Onderwerp komende 4 jaar 
Verkeersveiligheid Borchsingel We houden de vinger aan de pols met de 

meetgegevens. De afspraak om boven de 6.000 
autobewegingen verkeersremmende 
maatregelen te treffen blijft onverkort overeind 
staan. Een regelmatig overleg met de 
bewonersvereniging en andere betrokkenen is 
een vereiste. 

Milieu en natuur De belasting van het verkeer door de wijk 
(geluid, stof) blijft een belangrijk aandachtspunt. 
Verder moeten nieuwe deelgebieden die nog 
worden aangelegd zo duurzaam mogelijk 
worden ingericht (zowel de openbare ruimte als 
de gebouwen). 

Supermarkt ontwikkeling We blijven voorstander van een 
buurtsupermarkt, bij voorkeur gecombineerd 
met woningbouw in het Entreegebied. Het 
voorliggende ontwerp voldoet niet aan onze 
eisen qua landschappelijke inpassing en 
veiligheid voor het langzaam verkeer. 

Businesspark TerBorch We zijn benieuwd naar de reacties uit de markt. 
Wat de PvdA betreft wordt er pas infrastructuur 
aangelegd wanneer er contracten zijn afgesloten 
met ondernemers. Een verlaten terrein zoals 
Messchenveld in Assen is ongewenst.  

Entree-gebied Ter Borch Het groene karakter van het Entreegebied staat 
onder druk. Het aantrekkelijke beeld uit het 
beeldkwaliteitsplan moet zoveel mogelijk toch 
gerealiseerd worden en dat kan ook in deze tijd 
(met een aantrekkende woningmarkt): 
compacte bebouwing omgeven door veel groen. 
De zuidzijde van de Borchsingel kan ruimte 
bieden aan het wonen dat nu in de wijk nog 
ontbreekt (sociale woningbouw, vrije sector 
huurwoningen, ook voor jongeren en senioren). 

Natuurgebied “De Onlanden” Zorgvuldig blijven kijken dat bouwactiviteiten in 
de wijk geen negatieve invloed hebben op het 
aangrenzende natuurgebied. 

Scholen Ontwikkeling leerlingaantallen nauwgezet 
volgen en in een regelmatig overleg met de 
gemeente bespreken waar behoefte aan is 
(huisvesting, verkeer, et cetera). 

MFA Het Borchkwartier Evalueren hoe de MFA functioneert en waar 
verbeteringen mogelijk zijn (functie/programma, 
beheer, toegankelijkheid). 

Voorzieningen voor de jeugd Behoefte aan voorzieningen afzetten tegen de 
bevolkingsontwikkeling en tijdig daarop 
inspelen. Bijvoorbeeld de vraag van oudere 
jongeren naar een eigen plek. Het 



aangekondigde nieuwe jeugdbeleid van de 
gemeente moet ook inzoomen op nieuwe 
woongebieden als Ter Borch. 

Voorzieningen voor ouderen Iedere kern of groter gebied zoals Ter Borch 
heeft recht op een ontmoetingsplek. Concept 
van het Dorpshuis++ voor inzetten: 
dorpshuisfunctie combineren met zorg, 
aanspreekpunt gemeente, et cetera. Centraal in 
de wijk een plek geven, bijvoorbeeld in plint van 
woongebouw in Entreegebied.   

Betrokkenheid bewoners Ter Borch bij gemeente Communicatie met bewoners verbeteren en ook 
vormgeven los van nieuwe 
projecten/bouwinitiatieven. Op structurele basis 
een goed overleg organiseren. Verder inwoners 
veel eerder mee laten denken bij nieuwe 
ontwikkelingen (‘co-creatie’). 

Rol bewonersvereniging Ter Borch Bewonersvereniging veel meer inzetten als 
creatief klankbord en ervaringsdeskundigen uit 
de wijk. Vereniging zit nu vaak teveel in het 
defensief en moet reageren op plannen die op 
haar afkomen. Betrek ook de vereniging veel 
eerder bij plannen. 

Ingevuld door ….  
Namens de fractie van .. 
Contactgegevens …. 

Kees de Graaf, PvdA Tynaarlo, kbdg@xs4all.nl, 
06-22117306 
 

 

  



VVD 

Onderwerp Standpunt VVD Tynaarlo 
Verkeersveiligheid 
Borchsingel 

De VVD vindt verkeersveiligheid belangrijk. De Borchsingel is een 
gebiedsontsluitingsweg, waarbij de verschillende verkeersstromen 
zoveel mogelijk moeten worden gescheiden. 
De aanvullende snelheidsbelemmerende maatregelen bij het 
entreegebied van Ter Borch zijn gewenst en nuttig om de 
verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen te bevorderen. 

Milieu en natuur In Ter Borch is veel aandacht voor milieu en natuur omdat het hier 
relatief eenvoudig kan, in een nieuwe wijk. Bovendien is natuur één 
van de kernwaarden in deze (stadse) woonwijk, op fietsafstand van de 
Martinitoren, binnen de landelijke gemeente Tynaarlo. 
De VVD voorziet geen extra aandacht op dit dossier voor de komende 
4 jaren. De ecozones worden uitgevoerd volgens plan en er is al veel 
aandacht voor het gebied De Onlanden. 

Supermarkt ontwikkeling De VVD is voorstander van de geplande supermarkt in Ter Borch. De 
gemeenteraad heeft hierover onlangs, na zorgvuldige afweging van de 
belangen van alle betrokkenen, een democratisch besluit genomen en 
de VVD steunt dit besluit. Wij vinden het belangrijk dat je in de 
nabijheid van je woning (binnen je wijk) je dagelijkse boodschappen 
kunt doen. Het is ook goed voor het milieu: extra autoritten worden 
hiermee voorkomen. 

Businesspark Ter Borch 
 

De VVD is enthousiast over het plan Businesspark Ter Borch, dat o.a. 
wordt gekenmerkt door een hoog kwaliteitsniveau en een mooie 
balans tussen wonen en werken in het groen en tevens gelegen aan de 
hoofdinfrastructuur (A7). Dit plan zal in de komende jaren verder 
worden ingevuld. 

Entreegebied Ter Borch De groene entree van Ter Borch kent een relatief hoge dynamiek. Dat 
komt vooral door de bestaande en geplande voorzieningen die in het 
entreegebied zijn/worden gevestigd. Veel mensen voelen zich prettig 
binnen een zekere mate van dynamiek. Het is een plek voor 
ontmoeting, waar je andere inwoners van je wijk tegenkomt. 
De gemeente heeft plannen in uitvoering om de infrastructuur in het 
entreegebied te verbeteren. Dit maakt de entree stadser 
(dynamischer) dan gebruikelijk is binnen de gemeente Tynaarlo. 
Belangrijke randvoorwaarde bij die dynamiek is (verkeers-)veiligheid. 
Wat de VVD betreft, moet volop worden ingezet om te werken aan 
een goede balans tussen de voorzieningen het veilig afhandelen van 
de verkeersstromen die daarmee gepaard gaan.  
Verkeersveiligheid bevorderen betekent naast een zorgvuldige 
inrichting van de openbare ruimte, dat ook aandacht wordt besteed 
aan gedrag, omdat verkeersveiligheid vooral door gedrag wordt 
bevorderd. Schoolprogramma’s gericht op alertheid en bevorderen 
van verkeersveilig handelen, juichen wij toe. 

Natuurgebied De Onlanden De Onlanden is eigendom van Natuurmonumenten en ingericht als 
waterbergingsgebied ten behoeve van waterveiligheid. Het gebied 
maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De VVD 
is van mening dat de rol van de gemeente beperkt is tot het eigendom 
en onderhoud van de infrastructuur (zanddijk en de brug over het 
Eelderdiep). Tevens is de gemeente het bevoegd gezag in relatie tot 



planologische wijzigingen, die wij overigens niet voorzien. 
De scholen / het 
Borchkwartier 

De scholen hebben mooie en toekomstbestendige gebouwen en zijn 
goed en veilig toegankelijk. De gebouwen zijn up to date en worden 
uitstekend beheerd.  De kwaliteit van het onderwijs valt onder de 
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. 
Voor wat de omgeving van de scholen betreft, verwijzen wij u naar 
onze reactie met betrekking tot het entreegebied Ter Borch.  

Voorzieningen jeugd Bij het opbouwen van de wijk is er rekening gehouden met 
speelplekken voor de jongste jeugd. Met het ouder worden van de 
wijk is er ook aandacht nodig voor het eventueel herinrichten van de 
speelplekken. De VVD vindt dat er voor elke leeftijdscategorie jeugd in 
de eigen wijk ruimte moet zijn. Wij willen dit graag invullen in overleg 
met de jeugd zelf. 

Voorzieningen ouderen  De VVD vindt dat er een logische balans moet zijn tussen de 
demografische samenstelling van de bevolking en de beschikbare 
voorzieningen. In dit licht zijn wij van mening dat de voorzieningen 
voor ouderen op dit moment op niveau zijn of worden gebracht. 
Onder voorzieningen verstaan wij bijvoorbeeld: dagelijkse 
boodschappen doen in je eigen wijk, wandelen in een groene 
omgeving en de Multi Functionele Accommodatie “Borchkwartier”. 

Betrokkenheid burgers bij 
overheid 

Onze samenleving verandert snel, onze inwoners vragen om een 
andere rol van de overheid. Die rol verschuift steeds meer naar een 
ondersteunende en faciliterende overheid die aansluit bij initiatieven 
en ontwikkelingen van buiten. De gemeentelijke organisatie moet zich 
aanpassen aan die nieuwe rol. Op een aantal terreinen verlaat de 
gemeente de rol van expert en gaat zij meer naar de rol van 
netwerker. Dit is een enorme koerswijziging voor de logge 
gemeentelijke organisatie (en voor haar bestuurders) om deze 
transitie succesvol te realiseren. Het vraagt om loslaten en vertrouwen 
geven, maar ook (in toenemende mate) om te voorkomen dat wie het 
hardst roept, het meeste krijgt. 
De VVD juicht betrokkenheid van inwoners bij de overheid in hoge 
mate toe. Regelmatige contacten met de gemeente, zowel met de 
politieke laag als met de ambtelijke ondersteuning, dragen ertoe bij 
dat besluiten worden genomen die berusten op een zo groot mogelijk 
draagvlak. De gemeente is er voor u. 

Rol bewonersvereniging Ter 
Borch 

De meeste kernen in onze gemeente hebben een bewoners- of 
belangenvereniging. Enthousiaste bewoners die passievol en vrijwillig 
hun tijd en energie beschikbaar stellen om mee te praten en mee te 
denken over hun woon- en leefomgeving. De VVD koestert die energie 
en wil die graag gebruiken als aanvulling op onze 
volksvertegenwoordigende rol. Voor de gemeente kan een 
bewonersvereniging een uitstekend aanspreekpunt zijn. Hoe meer 
bewoners aangesloten zijn, des te sterker kan de bewonersvereniging 
zich opstellen. Overleg met de bewonersvereniging ontslaat de 
gemeente niet van haar verantwoordelijkheid om alle inwoners te 
informeren en te betrekken. 

 


