
Bijlage 1: Uitkomsten online peiling en adviezen en reacties derden

Uitkomsten online peiling 

De online peiling is via social media en op de gemeentepagina onder de aandacht gebracht. De 

aanwonenden van de Hoofdweg zijn per brief geïnformeerd. De peiling bestond uit twee onderdelen; 

een vragenlijst waarbij mensen konden aangeven wat ze belangrijk vinden bij de herinrichting, welke 

variant de voorkeur heeft en de mogelijkheid om hun mening te onderbouwen.

Daarnaast kon iedereen op de kaarten met de ontwerpen opmerkingen plaatsen. 

In totaal hebben 374 personen de peiling ingevuld. Het rapport is als bijlage bijgevoegd. 

Van de respondenten koos 52% voor de 30km variant tegenover 42% voor de 50km variant. Met 

name de doelgroep bewoners koos vaker voor de 30km variant (68%), terwijl ondernemers en de 

weggebruikers de 50km variant verkiezen (resp. 50 en 53%). 

De meest voorkomende opmerkingen bij de 30km variant zijn:

- Een dorpse uitstraling, groen karakter behouden/toevoegen;

- Behoefte aan rust, minder lawaai en trillingen en dus moet de snelheid omlaag;

- Geen uitbreiding van busverkeer.

Bij de voorstanders van de 50km variant zijn samengevat de opmerkingen:

- Vanwege de drukte meer veiligheid voor fietsers (vrijliggende fietspaden);

- Behouden voorrangsweg en doorstroming/bereikbaarheid bevorderen;

- OV-impuls (meer bussen) en meer groen

Bij de geen voorkeursvariant waren de meest voorkomende opmerkingen:

- Een combinatie tussen de twee voorkeursvarianten: balans fietsers (veiligheid) en 

autoverkeer (doorstroming, bereikbaarheid, parkeren);

- Behoud van de eiken/meer groen en eventueel de bus via een andere route laten rijden;

- Aandacht voor alternatieven, bijv. beperk de rol van de auto in de leefomgeving (minder 

parkeerruimte), stimuleer gezondere leefstijl.

Adviezen en reacties derden 

Naast de online peiling is advies gevraagd aan belangengroepen. Ook de provincie en de 

ondernemersvereniging EPZ zijn om een reactie gevraagd.

Uit de reacties blijkt dat de meeste voorkeur uitgaat naar een 30km weg: 

- Fietsersbond Kop van Drenthe pleit voor 30km/uur en vindt een goede inrichting belangrijk 

en de mogelijkheid voor snelle fietsers om op de rijbaan te fietsen. Bij voorkeur alleen de 

fietsers voorrang op de kruispunten, maar in ieder geval gelijkwaardige kruispunten. 

- Veilig Verkeer Nederland vindt dat 30km de enige optie is voor de Hoofdweg, omdat er 

onvoldoende ruimte is om een 50 GOW te realiseren die voldoet aan de richtlijnen. 

Bovendien wijst men op ontwikkelingen die gaan richting een nieuwe norm van 30km/u 

binnen de bebouwde kom.

- Het VN panel vindt een 30km het veiligst ook voor mensen met een beperking en vraagt om 

aandacht te besteden aan de juiste op- en afritten ivm rolstoelgebruikers. 

- De provincie ziet met een 30km graag meer hiërarchie met de Legroweg. Ook is er 

onvoldoende ruimte voor een goed ingerichte 50km weg. Liever een zo goed mogelijk 

ingericht 30km gebied dan een matig ingerichte 50km. Voor het dorpse karakter (bloeiende) 

beplanting toevoegen ipv hagen. 

Visio maakt geen keuze maar meldt dat de situatie voorspelbaar (logisch), veilig en bruikbaar moet 

zijn en geeft de voorkeur aan voorrang voor de ‘doorgaande voetganger’. 



Veiligheidsregio Drenthe heeft geen voorkeur maar vraagt aandacht voor de hulpdiensten tijdens de 

uitvoering van de herinrichtingsplannen. 

De ANWB geeft in en algemene reactie aan dat het ontwerp van de 50km variant de meest 

acceptabele oplossing is, vanwege de scheiding van kwetsbare weggebruikers en gemotoriseerd 

verkeer. Vaak hebben bewoners te hoge verwachting van het bord 30km/uur, wanneer er geen 

strenge verkeersdrempels zijn. 

De politie tot slot geeft het advies om de weg conform de CROW richtlijnen in te richten die hoort bij 

de snelheid. Er zal ook niet structureel worden gehandhaafd in een 30km zone. 

EPZ meldt dat de meerderheid van de ondernemers voor een 50km weg is, omdat de Hoofdweg een 

belangrijke snelle schakel is tussen de kernen van Eelde en Paterwolde. Maar wel meer 

parkeerplaatsen creëren. De ondernemers gevestigd aan de Hoofdweg hebben een sterke voorkeur 

voor de 30km variant vanwege de mogelijkheid van meer parkeerplaatsen, het accent op het dorpse 

karakter en dat er meer groen mogelijk is. 


