
Uitkomsten enquête Bewonersvereniging Ter Borch, februari 2020 

 

De Bewonersvereniging Ter Borch bestaat vijf jaar. Een mooi moment om feedback te vragen op de 

activiteiten die we ondernemen. Met het invullen van deze enquête is bijgedragen aan de koers van 

de vereniging, op basis van een vijftal thema's; duurzaamheid, inkoopacties, jeugdvoorzieningen, 

relatie gemeente en activiteiten. 

De 97 respondenten geven een mooie afspiegeling van de wijk. Met de uitkomsten zijn we direct 

concreet aan de slag gegaan, door prioriteiten te stellen in de activiteiten en in gesprek te gaan met 

de gemeente. Bedankt voor jullie bijdrage! 

 

Duurzaamheid 

 

 



 

 

 



Inkoopacties 

 

 

 

8. Voor welke producten of thema's zou je graag een inkoopactie zien?45 responses 

Geen 

Warmtepomp en/of warmtepomp boilers 

Warmtepompen 

Deel actie waarbij er minder dezelfde apparaten zijn (grasmaaier, hogedruk reiniger, ladder, 

auto, ....) 

warmtepomp 

Zaken mbt duurzaamheid en milieu. En dus absoluut niet het spuiten van gevels tegen 

insekten/spinnen die daar gewoon horen te zitten (ik zou zeggen, stimuleer het planten van 

struiken in onze klinische wijk, krijg je vanzelf vogels en weg zijn de 

spinnen/muggen/procesierupsen). Of schoorsteenvegers: schoorstenen vervuilen het milieu 

op zinloze wijze en geven overlast aan de buren, die geen warmte maar wel een huis/tuin vol 

rook krijgen... 

Zwemtrapje, water-water warmtepomp, PV systemen voor daken met leisteen 

Dakpanreiniging en bescherming tegen mos- en algengroei 



geen idee.... 

Zonnepanelen 

CV of alternatief 

Buitenom schilderen 

Een zuinige CV 

alternatieve warmtebronnen/energieopslag - zie vr.4 

Schilderwerk 

? 

aardwarmte 

Energie transitie 

op dit moment niets (we hebben alles al: zonnepanelen, warmtepomp, wtw en isolatie)  

sedum dak 

camera's, inbraakbeveiliging, domotica 

(Buiten)schilderwerk 

Grind voor oprit, tuinonderhoud, kozijnen schilderen 

geen 

gevelreiniging 

De Inkoopactiez vind ik tot nu toe niet bijzonder. Als ik wat wil zoek ik graag zelf uit. Ben naar 

mijn mening beter en goedkoper uit. 

CV ketel, wtw, rolluiken/screens 

Jeugdactiviteiten 

Domotica 

schilderwerk, ramen wassen, rookmelders, anti spin, schoorsteenveger.  

Geen speciale belangstelling. 

tuin aanleg, steiger/waterkant, schoonmaak, glazenwassers 

Zonnepanelen; niewe verwarmings ketel/WTW 

warmtepompen (maar nu nog te vroeg) 

Tuinonderhoud, glazenwasser 

mini windmolens 

?? 

Warmtepomp of warmtenet 

energieopslag, minimolen 

Gevel behandeling spinnen 

electrische auto, laadpaal 

zonnepanelen 

Waterontharder, kerntrekbestendig deurbeslag 

CK ketwln elektrisch en zonnepanelen 

 

  



Jeugdvoorzieningen 

 

 

Licht hier eventueel je antwoord toe.53 responses 

Niet voldoende voor de oudere jeugd. Meeste speeltuinen zijn leuk voor kinderen tot een jaar 

of 8. Geen trapveldjes om te voetballen bijvoorbeeld. 

De jeugd wordt ouder. Een Voetbal/ pannakooi zou niet misstaan 

Wij hebben geen kleine kinderen meer, dus wij letten niet zo zeer op bestaande faciliteiten. 

Wat ons echter opvalt is dat vergeleken met Australie (overheid geregeld) dat er weinig voor 

kinderen is 

Alleen gericht op jonge jeugd en alle speelterreinen ongeveer gelijk . Ik mis een ter Borch 

brede visie waarbij alle terreinen betrokken worden. En hoe staat het met de herziening? 

Aangekondigd was dat na 10 jaar gerenoveerd wordt. Goed bruikbare toestellen kunnen dan 

naar de nieuwe wijk delen waar de kleinste kinderen zijn en dan voor de grotere andere 

toestellen/mogelijkheden 

Onbekend heid met wat er is 

Alleen vd allerkleinsten klein speeltuintje id Rietwijk. Er is niets voor kids >6jaar 

mn voor jeugd vanaf 10jr weinig/geen voorzieingen. 

betere speel/voetbal velden van kunstgras 

Weinig te doen voor kinderen tussen 12-15 jaar 

nvt, heb een 18-jarige 

Geen sportfaciliteiten toegankelijk voor iedereen zoals een basketbalveld en een voetbalveld.  

Speeltuinen alleen voor jongste doelgroep 

Minder interessant, we hebben geen kinderen 

heb geen kinderen, maar vind het wel belangrijk 

Weinig voor tieners 

Bij deze vraag onbrak: Geen mening 

Voor zoon van 1jr voldoende speelmogelijkheid, voor oudere kinderen misschien wat saai 

Tieners en pubers komen veel te kort en wordt alleen maar erger door nieuwe jonge aanwas 

wat ook tiener en puber gast worden. 

Enkel gschikt voor hele jonge jeugd, niet voor tieners/pubers. 

Voor de jongste jeugd prima; voor pubers zijn er nog geen voorzieningen 



Wens meer activiteiten 

bij de brug aan het eind van Ubbinkseiland heeft de jeugd een hangplek gecreeerd waarbij er 

veel lawaai is - tot overlast van de bewoners van het appartementengebouw - onwenselijk 

Weet niet of er zaken ontbreken of waar behoefte aan is. 

Meer aandacht voor jeugdwerk 10-18 jarigen. Voor kleine kinderen zijn er voldoende 

voorzieningen 

er zijn veel speeltuinen voor jonge kinderen, maar tussen 8 en 15 is het aanbod beperkt tot 

zelf-vermaak en schoolplein. 

Eigenlijk geen mening omdat wij geen jonge kinderen meer hebben 

Te weinig voorzieningen voor de jeugd van 10-15 jr. 

Te weinig voor oudere jeugd 

ben er niet mee bezig 

Er zijn geenvoorzieningen 

Er mag iets meer gedaan worden voor de puberende jeugd, deze groep is groeiende. 

De voorzieningen zijn met name gericht op de jongere kinderen. Voor de oudere kinderen zijn 

de voorzieningen erg beperkt. 

ik heb geen kinderen 

Tafeltennis, darts, filmavond, disco, etc voor Jeugd? 

Speeltuinen en omgeving rond kleine fietspaden mag mooier/ groener/ gevarieerder  

Te veel gericht op kleuters, mag inmiddels ook voor tieners 

Op Zweerdeneiland zijn er speeltoestellen, een deel hiervan is langere tijd kapot en er 

gebeurd niets (zichtbaars) mee vanuit de gemeente 

Ook iets bieden voor oudere kinderen. 

Onze kinderen zijn 3 en 6 jaar. er is voldoende te doen. 

NVT 

Mag wat meer voor tieners zijn of komen, laagedrempelige activiteiten bv 

Mijn kinderen zijn volwssen 

onze kinderen zijn al weg 

Speeltoestellen en plaatsen in de wijk zijn onvoldoende toegerust op de wat oudere kinderen  

te weinig ruimte en mogelijkheden voor tieners 

Speeltuintjes. Voetballen op het schoolplein. 

niet van toepassing/weet het niet 

ontbreekt sportomgeving voor oudere jeugd 

kinderen van 19 en 16. Gaan niet in de wijk op school en hebben dus ook geen behoefte aan 

iets in de wijk 

Mijn kind is nog erg jong 

Ik heb daar geen kijk op 

Er is overlast door hangende jongeren, die nog te jong zijn om te werken of de stad in te gaan. 

Kinderen zijn nog jong 

 



 

 



 

 

 

  



13. Wat vind je van het initiatief van de bewonersvereniging om een financiële 

bijdrage te willen geven voor het organiseren van activiteiten zowel voor jeugd als 

volwassenen om zo mensen te stimuleren om activiteiten te organiseren voor 

buurtgenoten?70 responses 

Prima 

prima 

Goed 

Neutraal 

goed 

Geen mening 

prima. 

Wil wel bijdragen, afhankelijk van activiteit 

Positief 

Daar is de vereniging toch voor? Dus prima! 

Als dit een redelijk bedrag is akkoord 

ok 

geen mening 

niet alles kan gratis zijn, dus acceptabel 

Niet rol vereniging, te veel Tuinwijk, straatniveau belangrijker nu de wijk groeit en zo uitgerekt 

is 

niet noodzakelijk, zelf geen interesse 

lijkt me prima. 

Wel prima 

heel goed 

Goed, laagdrempelige activiteiten om sociale cohesie te verbeteren zijn denk ik heel gepast. Ik 

wist zelf niet van het budget af, misschien meer promotie voor mogelijkheid? Als de 

initiatieven uit de buurt zelf komen worden ze misschien ook snel breed gedragen.  

Prima idee! 

Dat vind ik een heel goed initiatief. 

Wel oké. 

prima idee 

Mag, maar hoeft niet. 

voor 

Niet nodig 

Positief, maar ik weet niet of mensen zitten te wachten op financiele bijdrage. Draagkracht 

genoeg in de wijk... 

ik ben er niet mee bwzig 

Heel goed initiatief 

Dikke prima 

super sympathiek! 

Heel goed. Van mij mag de contributie ook daarvoor worden verhoogd. 

nvt 

Super 



Behalve de kerstborrel en Koningsdagmarkt/vrijmarkt, hebben wij niet direct interesse in meer 

activiteiten.. ( Er is al zo veel te doen :) ) 

Heel goed 

Niet interessant. 

prima, maar ik denk ook dat de bewoners voldoende financiële middelen hebben om zelf voor 

activiteiten te betalen. 

Volgens mij zijn er voldoende enthousiastelingen die dit op zich willen nemen 

? vage vraag 

OK 

Als er behoefte aan is, dan is het een goed initiatief 

prima, maar ik zal dar niet aan mee doen 

Slecht idee verantwoordelijkheid gemeente betaal genoeg WOZ 

goed plan! 

prima initiatief 

 

14. Nog andere ideeën en/of opmerkingen op het gebied van jeugd?25 responses 

Nee 

nee 

Geen 

Vraag het de jeugd en niet de ouders 

- 

Geen mening 

ik zou graag een oversteek hebben naar het zandpad tussen de onlanderij en het crematorium 

in. dan kunnen kinderen daar veilig wandelen en spelen. Het fietspad is druk en onveilig voor 

(kleine) kinderen. 

Goed dat de commissie er is! Mag wel zichtbaarder / actiever 

geen 

? 

heb geen kinderen 

Overlast van jeugd rond het Borchkwartier zichtbaar aanpakken, bv camera’s  

Zou graag zien dat de gemeente meer zou investeren in de jeugd d.m.v voorzieningen 

Neen. 

vogels kijken in de Onlanden? sterrenkijken in de onlanden? 

Veiligheid blijft een belangrijk thema. 

Scouting club bij de Onlanderij? Vlotten en touwbruggen over het omgelegd Eelderdiep/Madijk  

nvt 

Bestaat ter borch alleen uit jeugd? 

Ik denk dat een jeugdhonk Zou helpen, dan kunnen ze elkaar daar ontmoeten ipv door de wijk 

te zwerven. 

 

  



Relatie gemeente 

 

Licht hier eventueel je antwoord toe.32 responses 

Als je de gemeente belt proberen ze actief om eventuele problemen op te lossen en geven 

terugmelding over de status. 

Duurt erg lang voor je reactief terug krijgt, Inhoudelijk. 

Er wordt niet vanuit de gemeente gecommuniceerd (behalve dan de algemen nieuwsbrief op 

woensdag en af en toe een TerBorch mail (website lijkt offline). Maar als ik de gemeente 

benader is de reactie vaak afhouden en vertragen. Toezeggen en niet doen (vergeten). 

huis aan huis blad waar mededelingen van gemeente in staan komt laatste drie jaar niet meer  

Prima contact met Wim Danhof. Slecht contact met de verkeersambtenaren, die een 

persoonlijke vete met Ter Borch lijken te hebben, alsof alle inwoners een uniforme groep zijn 

die vooral lastig zijn.. 

Zeer wisselend. Van goed tot lachwekkend slecht. 

Wij hebben nogal wat problemen gehad met gemeente/aannemer/projectontwikkelaar omtrent 

onze woning 

Af en toe een nieuwsbrief 

Altijd reactief en niet tijdig, niet in control 

De toename van het verkeer is al lang een onderwerp van gesprek. Zodra de politie controles 

uitvoert tipt men elkaar. Funest voor de verkeersveiligheid. Daarnaast lijkt het nadenken over 

ander maatregels als drempels enz wel verdwenen, terwijl er steeds harder wordt gereden , s 

avonds laat, in het weekend. Wij proberen middels brieven de gemeente alert te houden, maar 

hebben niet het gevoel dat dit een onderwerp is dat de gemeente interesseert. Op het moment 

dat dan ook nog via de bewonersvereniging naar buiten komt dat verkeerstoename geen 

probleem is als er een speelhal komt, worden onze zorgen op een vervelende manier 

getackeld. Wij zouden graag meer van de gemeente willen zien als het gaat om zorgdragen 

voor veiligheid, te hard rijden en verkeerstoename. Voelen ons politiek gezien buitenspel 

gezet. 

Ik vind de ommezwaai van de gemeente irt de supermarkt op de finishlijn zeer teleurstellend. 

Ook het niet zoeken naar een goed supermarktalternatief die aansluit bij de bewonerswensen 

(lees ruime supermarkt) vind ik onverteerbaar... 

Nog niet van toepassing geweest dat ik communicatie verwacht / of er is geweest 



Zijn vooral opbouwend en denken veel mee 

- 

Ik hoor nooit iets van de gemeente persoonlijk. Je moet alles uit de krant, via Bewonersver., 

etc horen 

beloven zaken die ze niet waarmaken. 

Alle overlast die wij hadden van de warmtepomp van de buren werd minimaal onderzocht en 

het kostte heel veel inspanning van onze kant dit te laten gebeuren 

Ben vaak niet op de hoogte van geplande veranderingen die impact hebben op leefomgeving 

of infrastructuur. 

mijn indruk vd gemeente is dat je kunt zeggen wat je wilt, maar dat ze uiteindelijk niets met de 

inbreng doen. Er is niet eens een fatsoenlijke oversteek voor fietsers vd woltsingel en het 

zweerdeneiland over de borchsingel noch een zebrapad. 

Sinds de bouw geen contact meer gehad. 

Wekelijkse gemeente nieuwsbrief en specifieke nieuwsbrieven over bepaalde thema’s zoals 

supermarkt of nieuwbouw rietwijk 

de website van de gemeente is qua informatie niet volledig weinig te vinden over veiligheid en 

verkeer in de wijk 

Zou liever wat gerichte communicatie zien vanuit de Gemeente 

Vooral mbt de supermarktdiscussie en de verkeersveiligheid (lees: te snel rijden op de 

Borchsingel) 

Matig is een beter antwoordt. Wim Danhof is overigens zeer netjes met het behandelen van 

vragen. Maar verder matige tot slechte terugkoppeling bij vragen en/of opmerkingen richting 

gemeente. 

Gedoe over supermarkt. Nog steeds geen oplossing voor het bruggenprobleem. Geen 

afvalbakjes. Geen hondenzakjes. Overal hondenpoep. Loslopende honden die kippen en 

honden aanvallen. Overlast van haarden met enorme rookontwikkeling. Overlast met 

vuurwerk, ruim een week lang. Geen vergoeding voor het reanimatie initiatief.  

Nog weinig contact mee gehad met uitzondering van de welstand en zaken omtrent leges e.d. 

Drukte op de Borghsingel wordt niet aangepakt. Blijft een doorgaande route.  

kan altijd beter, maar vind veel klachten ook niet terecht 

Wel verbeterd, internetpagina niet bijgehouden , geen info over veranderingen buslijn of 

bewegwijzering crematorium 

nog niet nodig gehad 

snel in acties die ze toezeggen, slordig in naleven bouwbesluit en ingrijpen hierop 

 



 

Licht hier eventueel je antwoord toe.38 responses 

Als je ziek bent of ouder is 5 km naar de supermarkt te ver. 

Juist mooi zoals het nu is, open uitstraling. Als er bebouwing komt wordt het heel propperig. 

Een parkachtige inrichting met veel bomen, als tegenhanger van de boomloze moerasachtige 

inrichting van de Onlanden. Dit om de diversiteit van dier en natuur te bevorderen en CO2 in 

te vangen 

Ik mis heel erg een supermarkt in de wijk. De wijk groeit en nu moet je altijd in de auto naar 

Eelde of laten bezorgen. Dit zorgt alleen maar voor meer verkeer in de wijk.  

De keuze om hier te wonen was rust en geen winkels (woonde hiervoor tussen de winkels)  

gebied bij Van der Valk lijkt me geschikter voor winkels omdat bewoners er daar geen last van 

hebben. Minpunt is wel dat meer verkeer over de Borchsingel hier naartoe zal gaan 

Het zou pas echt een aanwinst zijn als het gehele entreegebied veranderd wordt in een 

natuurspeeltuin/park, waarmee kinderen (en volwassenen) in beweging komen en bewust 

worden van de samenhang tussen klimaat, natuur en mens. De huidige schoolpleinen zijn echt 

een aanfluiting/betonnen jungle. Ik heb jaren in Amsterdam gewoond en zelfs daar was meer 

ruimte om echt te spelen (i.e., op gras/modder/in struiken) etc. Ik ben niet naar de rand van 

stad en land verhuisd om alle winkels (en bijbehorend verkeer) op een steenworp afstand te 

hebben. Ik zou zeggen, wie dat wil kan naar het centrum van Groningen verhuizen. Laat ook 

vooral die prachtige oude bomen (en kastanje) staan. Het kost tientallen/honderden jaren om 

zulke bomen te groeien. Wat argeloos om zulke oude bomer zomaar te kappen voor 

huizen/parkeerplaatsen/waan van de dag. Ookal staan ze niet op lijstjes van beschermde 

bomen, ze zijn nog steeds landschapsbepalend en schitterend om te zien.  

Met winkels/appartementen tevens onveilige situatie met de aanwezige school  

Tuinwijk met groen , graag groen houden/wijds en ruimtelijk. Het is een prachtig stukje, 

waardoor we voor deze wijk hebben gekozen. {rust/ruimte /groen en zeker geen supermarkt 

werd ons gezegd bij koop). 



Schandalig dat een paar nimby’s de supermarkt hebben tegengehouden door de media te 

manipuleren en wethouders te bedreigen. 

Creëer hart van de wijk, denk dat dat beter gaat werken dan versnipperde activiteiten / 

evenementen 

Ik mis een supermarkt, ook voor mensen op leeftijd om in het prachtige Eelderwolde te kunnen 

blijven wonen. 

Geen interesse in verkeersaanzuigende activiteiten 

Deze is ons al jaren lang beloofd. Ik vind dit (net als een school) een basisvoorziening. 75% 

van de buurtgenoten in de Waterwijk en Rietwijk wil ook graag een ruime supermarkt (blijkens 

de deur aan deur huis enquete). Slechts 11% wil dit niet. De resterende 14% wil graag een 

tussenvorm. Het zou de bewonersvereniging sieren wat meer 'pro-voorzieningen' te zijn en dit 

mensen niet te ontnemen... 

Meer senioren in de wijk voor evenwicht, daarom appartementen. 

Combinatie van bovenstaande 

Dit was het oorspronkelijke plan op basis waarvan we hier een huis hebben gekocht. Dus ook 

graag zo uitvoeren. 

Het zou fijn zijn een supermarkt te hebben op fietsafstand zodat je niet steeds met de auto 

boodschappen hoeft te doen. Ook handig voor als je vergeten bent iets te kopen. 

In ieder geval GEEN supermarkt of bedrijven. 

Met het huidige winkelaanbod in Hoornsemeer en Eelde/Paterswolde zie ik geen meerwaarde 

in winkels in het Entreegebied. Eventuele winkelactiviteiten zouden mijn inziens beter in het 

gebied bij het crematorium/vd Valk gerealiseerd kunnen worden. 

Ik mis een supermarkt in de buurt, met de opbrengst kan gemeente investeren in park en 

recreatie voorzieningen elders in het entreegebied 

zoals is toegezegd het groene lint entreegebied Ter Borch 

Het entreegebied ziet er nu niet uit, wat totaal niet past bij de wijk. Een mooie parkachtige 

omgeving zou mooi zijn. Daar passen prima appartementen bij. 

Ik zou graag het oorsponkelijke plan van appartementen uitgevoerd willen zien. Daarmee 

komen er meer ouderen in onze wijk, hetgeen is goed is voor de gemeleerdheid. 

Het zou helemaal top zijn als dit duurzaam is, bijvoorbeeld met lokale (streek) producten. 

(bijvoorbeeld herenboerderij idee). https://www.herenboeren.nl/ 

Weg met de Mc Donald, we willen geen vast food. Liever een biowinkel dan supermarkt. 

Kringloopwinkel. 

De wijk zo groen mogelijk houden. Er staan al genoeg woningen en andere gebouwen. 

Entree gebied al jaren onaantrekkelijk 

deze wijk mist een supermakt en winkelvoorziningen op loopafstand 

Zoals oorspronkelijke plan: parkachtig met beperkt aantal 2-3 hoog appartementen 

zou wel handig zijn om wat kleine winkeltjes te hebben 

Absoluut geen behoefte aan Supermarkt/Winkels. Het is hier wonen op de grens van stad en 

land. We hebben er bewust voor gekozen om hier te gaan wonen vanwege de rust. Bovendien 

zijn alle faciliteiten al binnen handbereik. Stad/Hoornsemeer/Eelde-Paterswolde 

Het zou een groene en rustige wijk worden, we hebben nu een overvloed aan verkeer en 

bedrijvigheid. 

Geen SUPERMARKT! 

Geen enkele winkel in zo'n grote wijk. Dat mis ik al 13 jaar. 

Graag een supermarkt!!!! 



ik ben en blijf tegen een supermarkt. Dat zou veel drukte geven en ziet er vreselijk uit - hoe 

mooi een projectontwikkelaar het ook presenteert 

evt. kleine supermarkt en/of bakker 

 

 

Licht hier eventueel je antwoord toe.47 responses 

Het is hier nog steeds belachelijk rustig. Verkeerscijfers boven de 6000 zullen met een 

supermarkt alleen maar gehaald worden op de 50m tussen rotonde en supermarkt.  

Met name in de spits 's ochtends en 's avonds druk. Dan veel verkeer op doorreis van/naar 

A7. 

Te hard rijdend 

Meeste verkeer is woon-werk verkeer en ouders die hun kinderen ophalen/brengen. Een actie 

om het laatste actief te beperken door actie 'meer fietsen' zou welkom zijn. 

het is alleen in de spits iets drukker. maar meestal is het rustig 

Komend vanuit Ter Borch is de bocht naar links bij Bruilweering is niet echt veilig. Verkeer 

heeft de neiging te hard te rijden 

Dit is vooral in de spits, maar dan moeten de kinderen juist op de fiets. Zeer zorgelijk vind ik 

het stuk Borchsingel langs Rietwijk, hier wordt erg hard gereden. En geen tussenberm zoals 

bij Tuinwijk (waarom niet?) en al helemaal geen vluchtheuvels om over te steken van Rietwijk 

naar de Borchlaan. Dat is ongebrijpelijk, omdat het middelbare scholieren een veilige plek zou 

geven om door de drukte over te steken. Ook omdat je meteen weer moet stoppen voor die 

rare rode hekjes aan de voet van de brug (die als je met meer dan 2 fietsers bent eigenlijk niet 

meer veilig zijn te nemen, dan kom je gewoon klem te staan midden op de Borchsingel omdat 

er een fietsersfile vormt). Deze rode hekjes zijn ook amper te navigeren met een bakfiets/als 

oudere/brede fietstassen etc. Afstappen is onmogelijk als het koud is, dan is het er glad.  

Alleen rond de spits is er meer verkeer, maar druk? We komen uit het westen dus alles is 

relatief.Wij wonen niet aan de Borchsingel. 

Met name in de ochtend als de school begint. 

Hou svp de verkeerstellingen van de gemeente in de gaten. Ervaar het als steeds drukker. 

Oversteekbaarheid vooral in ochtendspits lastig en onveilig. 

De verkeerstoename is de afgelopen periode groot, meer bestemmingsverkeer en doorgaand 

verkeer naar A7 en meer vrachtverkeer. Het bestemmingsplan van 2008 is volledig losgelaten. 



We waren ook zeer onaangenaam verrast door de uitspraken van de voorzitter in het DvhN. 

We proberen op allerlei manieren het verkeer minder te laten worden, althans proberen hier 

aandacht voor te vragen. Zelfs bij de komst van de supermarkt was dit een belangrijk 

argument. Plotseling bij de komst van Family Fun Park schaart men zich hierachter als 

bewonersvereniging. Wij zijn ook lid van de bewonersvereniging en vinden dit verschrikkelijk, 

zijn hier niet voor en zien de komst van nog meer auto's tegemoet. Voor ons is dit een 

bijzondere manier om de belangen van de buurt te vertegenwoordigen. Voor ons is de 

toename van het verkeer dat hiermee samen gaat wel een onderwerp. Daar kan in ieder geval 

aandacht voor gevraagd worden. Een voorzitter zou op persoonlijke titel behoren te spreken 

omdat zijn uitspraken in ieder geval niet door door de bewoners van onze straat worden 

gedeeld. 

Veel verkeer. Veel auto's rijden veel te hard. Ik word vaak ingehaald 

Geluidsoverlast is te groot!!!! 

Af en toe een (rechte) racebaan 

vnl op piekuren in de vroege ochtend en namiddag. Ook vrachtwagens die geen 

bestemmingsverkeer zijn! 

Vooral tijdens spits 

Ik ben erg blij met deze weg door de wijk naar Hoogkerk. Over de gehele dag genomen valt 

de drukte best mee. Ik hoop dat de bewonersvereniging zich hard maakt voor het open 

houden van deze voorziening. Er zullen ongetwijfeld weer mensen zijn die dit liever kwijt dan 

rijk zijn en hun mening willen opleggen voor de hele wijk... 

Vanuit de Rietwijk naar Eelde is bizar druk geworden, wij staan soms vanuit de eilanden afrit 

ruim 5 min te wachten tot we de weg op kunnen, mee in de stroom. 

Veel sluipverkeer agv ontsluiting Hoogkerk 

Het is druk. Ook het verkeer voor het crematorium komt nu ook langs de Borchsingel terwijl 

dat niet de afspraak was volgens mij. Er staat zelfs een bord aan het begin van de wijk om de 

route naar het crematorium aan te geven. En nu weer een groot complex naast de Mc 

Donalds. Daarvan zal ook wel worden gezegd door de gemeente dat de route niet via de wijk 

is en als het pand er staat dan is dat ineens weer anders. Onbetrouwbare gemeente!!!  

Als fietser moet ik steeds langer wachten om de weg te kunnen oversteken naar de Waterwijk 

en v.v. 

erg afhankelijk van tijdstip. In de spits is het druk 

In spits te druk. 

op de spitstijden voor en na school kom je soms nauwelijks de borchsingel op of over vanaf 

waterwijk. Zowel als voetganger, fietser of als automobilist. Ook stoort het dat fietsers (meer 

ouderen dan jongeren!) die oversteek nemen zoals het hun goeddunkt: schuin, verkeerde kant 

van de rijbaan etc etc. 

Overdag valt het mee, vooral in de ochtend- en avondspits erg druk. Oprijden op de de 

rotonde bij de P&R is dan aansluiten..en hopen dat iemand je er tussen laat.  

Was bedoeld als ontsluitingsweg voor de wijk, maar is toegangsweg A7 voor de hele 

gemeente geworden 

Wordt steeds drukker, auto's rijden veel te hard. Wordt alleen maar meer met Fun Park etc. 

tijdens spits erg druk 

Druk en men rijd veel te hard zou maatregelen willen om het hard rijden tegen te gaan ook 

zebrapaden vanuit de woonwijken Waterwijk naar school 

De drukte valt heel erg mee. 



Ik woon al 13 jaar aan de borchsingel en heb het behoorlijk drukker zien en horen worden 

Druk rond schooltijden, rest van de dag vrij rustig. 

Met name tijdens spitsuren woon werk 

Vooral in de ochtendspits ontzettend druk, maar over het algemeen wordt er ook veel te hard 

gereden (woon aan de Borchsingel) 

wordt wel drukker als de bus erlangs gaat 

Tijdens spits zeer druk en soms ook gevaarlijk. Buiten de spits wordt er regelmatig hard 

gereden. 

Mensen rijden veel te hard in de eigen wijk. Veel vrachtverkeer. Schandalig dat de bruggen 

niet worden hersteld. De blokken waaien omver bij storm, dus zeer gevaarlijk.  

We wonen er nog niet 

Er wordt te hard gereden, verkeersdrempels zouden mijn inziens zeer helpen. Met name tegen 

Motorrijders. 

Op piekmomenten, soms ook uitgestorven. 

Doorgaand verkeer is niet druk, wel tijdens piekuren tijdens schoolgang. Voorstel: in een straal 

van 500 meter lopen of fietsen. zal de verkeersdruk halveren 

alleen tijdens spits 

Rijden vaak wel veel te hard 

Alleen op spitsuur druk verder rustig 

afhankelijk van het tijdstip 

Er zijn drukke momenten rond schooltijden en in de spits. Ik vind het nog goed te doen, maar 

heb nog geen kinderen op de fiets. 

Vooral in de spits 

 

 

Licht hier eventueel je antwoord toe.48 responses 

Alleen gevaar ter hoogte van de Rietwijk door het ontbreken van de middenberm 

Wij vinden het niet storend. 

de veiligheid is prima. door de bochten gaat de snelheid eruit en er zijn voldoende 

mogelijkheden om over te steken. Ter hoogte van de Rietwijk kunnen nog wel 

snelheidsverlagende maatregelen worden genomen. Daar wordt wel hard gereden. 



Er wordt over het algemeen rustig gereden. Wel zeer gevaarlijk als 50 km rijders worden 

ingehaald thv de rietwijk. Middenberm helpt dan. En spookrijder tijdens de spits bij de scholen 

is vreselijk gevaarlijk. Hoe verzint een persoon dat? Absoluut zeer gevaarlijk! Meer dan eens 

gezien. 

Maar, zie toelichting hierboven 

Zie hierboven, hoge snelheid, grote drukte in spits waardoor oversteken voor kinderen lastig 

is. 

Er wordt zeer hard gereden, vooral langs de Rietwijk. Tevens geen zebrapaden... dit zou wel 

fijn zijn op een aantal punten waar de kids iets veiliger kunnen oversteken.  

Vooral in de omgeving van school 

Gescheiden fietspaden en wegen en goed overzicht bij oversteekplaatsen. Alleen bij de entree 

kruising Ter Borchlaan-Ter Borchsingel moet je goed opletten en is het minder overzichtelijk! 

Lijkt me voor kinderen erg lastig te overzien. 

Geen zebrapaden tussen waterwijk en school!! 

Ochtendspits steeds drukker. Moeilijk oversteken vanuit rietwijk. Rest van de dag valt mee 

Er wordt s avonds en in het weekend soms 100 km gereden, racebaan, wat we ook zeggen 

hoe we dit ook aankaarten, het lijkt wel alsof als je niet aan Borchsingel woont dit niet 

interssant genoeg is. Er wordt ingehaald op lekken die levensgevaarlijk zijn. We voelen ons 

massaal niet gehoord en hebben er last van. Tast het woonplezier ernstig aan. 

Zie hierboven 

Veel hardrijders!!!! 

Rijden snel 

Vooral tijdens spits 

Helaas heeft een klein groepje mensen verenigd in Stop Tynaarlo (in de aanloop gesteund 

door de bewonerscommissie) bereikt dat naast de supermarkt, ook het verkeersveiligheid 

pakket van 6 ton is weggestemd door de gemeenteraad... En nu weer mopperen dat het 

onveilig is.... 

Kunnen we het een keer hebben over ons eigen gedrag als buurtbewoners? En dan specifiek 

als we onze EIGEN kinderen veilig bij school hebben gezet waarna we massaal als idioten 

wegrijden en vooral niet stoppen om ANDERE kinderen over te laten steken vanuit de 

Waterwijk? Schandalig maar past precies bij de mentaliteit van de meeste bewoners: alleen 

maar oog voor zich zelf. 

Geen zicht op. 

Er wordt vaak veel te hard gereden. Ik word regelmatig met hoge snelheid ingehaald. Ook 

voor de school!! 

De 30-zone, vluchtheuvels en drempels helpen het verkeer af te remmen. 

Oversteken kinderen bij kruispunten erg onveilig. 

de trechter bij de parkeerplaats tussen de scholen: ik heb daar zelf een aanrijding gezien 

tussen een auto en een fietser (kind) die over het hoofd gezien werd. Gelukkig bleef het 

beperkt tot een 'botsing' zonder letsel, maar je moet er niet aan denken wat er gebeurd had 

kunnen zijn. 

Wordt wel met regelmaat erg hard gereden. 50 is echter prima! 

Met name op drukke schooltijden is de vermenging van auto’s en fietsen te groot rond de 

overvolle parkeerterreinen 

Oversteken lastig voor (kleine) kinderen, veel katten (waaronder 1 van mij) doodgereden 



oversteken van wandelaars en fietsers is in de spits niet altijd veilig. mn van Rietwijk richting 

ter Borchlaan 

hard rijden geen zebrapaden geen maatregelen tegen hard rijden drempels te laag 

Alhoewel er best wat remmende maatregelen in het nieuwe stuk langs Rietwijk mogen komen.  

Af en toe wordt er te hard gereden, maar over het algemeen gaat het goed.. De veiligheid is 

naar mijn mening op dit moment niet in het geding. 

met name het rechte stuk wordt door motoren als racebaan gebruikt, we zouden camera's 

moeten plaatsen 

Zie boven, door drukte rond schooltijden onveiliger. Sommige mensen parkeren / rijden rond 

op onveilige wijze op de parkeerplaats tussen de scholen. 

Wordt veel te snel gereden 

Niet overal, maar op delen van de Bochsingel is het zeer onveilig. Regelmatig bijna 

ongelukken 

Te hard rijden, veel vrachtverkeer, onveilige bruggen met blokken. 

We wonen er nog niet 

Er wordt te hard gereden en soms ingehaald op stukken dat het eigenlijk niet kan.  

Voor voetgangers en fietsers vanuit waterwijk zou ik meer willen zien qua veiligheid, maar 

daarover heb ik toen de kinderen klein waren al regelmatig contact gehad met de gemeente. 

Iets met schijnveiligheid was toen de mening, daar denken wij anders over. Heb het er maar 

bij gelaten. Kost teveel energie. Toen de jongen een aantal jaren werd geschept door een auto 

op Borchsingel en met tijdelijke rolstoel weer op school kwam, heb ik mij wederom verbaasd 

over het feit dat er op het kruispunt niets gedaan wordt....  

Hoeveel ongelukken zijn er nu geregistreerd? 

is ok nu 

Oversteken fietsers en voetgangers is gevaarlijk door vaak te snel rijdende auto's 

In de spits is het druk bij de scholen, buiten de spits om vind ik het een veilige omgeving. 

Misschien een zebrapad vanuit waterwijk naar de andere kant van de weg richting de 

scholen? 

Verkeer is nooit helemaal veilig opletten dus 

onduidelijkheid bij oversteekplaatsen voor fietsers, hebben ze nu wel of geen voorrang voor 

auto's die uit dezelfde richting komen. En er wordt toch hard gereden door auto's in de wijk....  

mij valt op dat vooral de auto's die bij school kinderen halen en brengen er soms een 

puinhoop van maken. parkeren in het gras naar de brug naar waterwijk bijvoorbeeld 

Sommige automobilisten rijden onverantwoord hard. 

Fietspad en weg zijn gescheiden. Alleen het oversteekpunt naar de Madijk voor de bocht is 

spannend 

Ik mis een zebra 

 

  



Activiteiten 
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Niet veel interesse voor. 

Wij zijn nieuwe bewoners en recent lid van de vereniging 

Hiermee wordt de vereniging zichtbaar en bewoners ontmoeten elkaar.  

Mooie initiatieven! een paar stonden in onze agenda maar wij konden uiteindelijk niet 

Door familieomstandigheden niets van meegekregen 

kleding en speelgoed ruilmarkt  

Bedient een (te) kleine doelgroep. Voor de mensen die komen prima, maar je bereikt er 

slechts een klein deel van je leden mee. Dus stop daar je energie / geld niet alleen in 

Wij net net lid geworden en vonden de borrel leuk. De uitspraken hierna in het DvhN hebben 

wel voor twijfel gezorgd over het nut van een bewonersvereniging, als men alleen maar uitgaat 

van persoonlijke voorkeur en niet de wijk vertegenwoordigt. Is niet goed gevallen bij bewoners 

van de Borchsingel 

Activiteiten zijn goed voor de wijk, ontmoeten is belangrijk 

Het is meer feestje voor dezelfde mensen, moeite doen voor andere leren kennen gaat  heel 

moeizaam. 

- 

Ik kon niet overal heen omdat ik weg was, tentamens had, etc. Maar als ik had gekund had ik 

meegedaan (met name aan de fotowedstrijd, erg leuk). 

geen tijd gehad helaas 

Wonen nog niet lang in de wijk 

we wonen hier nog maar net 

Rondleiding door de onlanden met boswachter, hadden we zeker leuk gevonden. 

Wist niet van veel activiteiten. 

Rondleiding crematorium goed initiatief, maar was helaas verhinderd op die avond.  

We hebben nog niet deelgenomen, maar waarderen de initiatieven heel erg! 

zijn niet zo actief 

Ik heb niet deelgenomen aan een activiteit, maar dat het georganiseerd wordt vind ik goed  

Graag activiteiten voor senioren 

hoewel ik niet heb meegedaan, vind ik het toch belangrijk dat dit soort activiteiten 

georganiseerd worden. Ik wil wel graag aansluiten, maar tot nu toe kwam het er niet van 

 

20. Nog andere ideeën voor activiteiten?14 responses 



nee 

Nog niet eerst aanzien wat er al is 

Rommelmarkt met eventueel opbrengst voor iets in de wijk: kunst, speeltoestelp 

Rondleiding door onlanden (al eens gedaan) met boswachter. Sport evenement volwassenen 

(hardlopen of fietsen door omgeving. Foto puzzeltocht wedstrijd (op welke plek/cijfer van de 

plattegrond hoort welke foto) in groot gebied rond de wijk. Veiligheid avond met brandweer 

(rookmelder en vluchtroute en brandwonden) ehbo (met aed training), politie (inbraak 

voorkoming) Ict (fishing en randsomeware en identitietsfraude en jeugd en internet (waar als 

ouders op te letten en tips). 

Herhaling rondleiding crematorium 

Kiss en Ride (met max 15 min parkeren) aan de overkant van de school realiseren zodat de 

weg naar Zweerdeneiland niet elke ochtend vol staat. 

Nee 

Nogmaals sporttoernooi, misschien activiteiten die cohesie per straalt verbeteren.  

- 

Markten voor kleding, speelgoed en andere spullen. Carpoolen, auto delen. Duurzame tuin 

waar vast planten staan en waar het hele jaar door iets gehaald kan worden. 

Huiskamer concerten, eten bij de buren, kunst tentoonstelling, buurthulp - mantelzorg bij 

elkaar, kennisdeling (bijv juridisch advies aan een buurtbewoner), 

vossenjacht/speurtocht/dropping, ouder-kind gym 

Triatlon in de Onlanden 

geen 

Oudejaarsvuurwerk centraal 

 


