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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Duinerlaan 1b 
9761 CS  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Henri Dunantweg 1a 
9765 EP  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 100 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 101 
9761 EC  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 101a 
9761 EC  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 101a 
9761 EC  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 101b 
9761 EC  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 101c 
9761 EC  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 102 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 103 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 103a 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 104 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 105 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 106 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 107 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 108 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 108a 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 108b 
9761 EL Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 111 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  
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Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 112b 
9761 EL Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 113 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 113a 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 114 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 115 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 115 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 115a 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 115b 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 115c 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 116 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 117 
9761 ED  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 118 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 119 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 120 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 120a 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 121 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 121a 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 122 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 127a 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 128 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 129 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 130 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 132 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 132a 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 132b 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 133 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 133 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Geachte bewoner / ondernemer, 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 134b 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 136 
9761 EM  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 137 
9761 EE  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 138 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 140 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 142 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 142a 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 144 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 144a 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 145 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 145 
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 146 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 148 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 148a 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 148b 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 148c 
9765 CD  Paterswolde 
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Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 148d 
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 147 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 149 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 150 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 151 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 153 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 152 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 152a 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Geachte bewoner / ondernemer, 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 157a 
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 155 
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 
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Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 155a 
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 158 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 160 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 161 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 162 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 163 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 164 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 164a 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 165 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 171 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 727153  

Documentnummer: 1505029 

1 

Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 172 
9765 CD  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 173 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 174 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 175 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 176 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 177 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 177a 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 178 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 179 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 179a 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 179b 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 179c 
9765 CB  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 180 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 181 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 181a 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 181b 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 181b 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 181c 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 181d 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 181e 
9765 CC  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 182 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 182 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 184 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 184a 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 183 
9765 CE  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 185 
9765 CE  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 186 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 187 
9765 CE  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 190 
9765 CJ  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 190 
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Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 195 
9765 CE  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 197 
9765 CE  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 199 
9765 CE  Paterswolde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 90 
9761 EK  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 92 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94a 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94b 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94c 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94d 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
 
 
 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94e 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94g 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 94h 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96a 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96b 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96c 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96d 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96e 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96f 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 96g 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

J.M. Folkerts 0592 - 26 66 62 20 december 2019  
 
 
 
 
 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 98 
9761 EL  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Behandeld door Doorkiesnummer Vries  
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 Aan: Bewoners / ondernemer  

Hoofdweg 99 
9761 EC  Eelde 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang / stand van zaken Reconstructie Hoofdweg Eelde 

Paterswolde 
 

 
 
Geachte bewoner / ondernemer, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Op 19 november stuurden wij u een brief over de voorgenomen werkzaamheden aan de Hoofdweg in 
Eelde-Paterswolde. Daarin stonden de voornaamste reacties op het ontwerp dat op 7 november tijdens 
de inloopavond werd gepresenteerd. 
Wij hebben in die brief toegezegd om u voor het eind van het jaar te informeren over de actuele stand 
van zaken met betrekking tot (1) verkeerstellingen en gemeten snelheid, (2) parkeren en zebrapaden, en 
(3)  de bus voorzieningen. 
 
Verkeerstellingen en gemeten snelheid 
Wij hebben van 19 november tot 3 december snelheidsmetingen en intensiteitsmetingen laten uitvoeren. 
De periode waarin de Burg. J.G. Legroweg was afgesloten, hebben we uit de metingen gehaald. Er is op 
drie punten gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de V85, die snelheid die door 85% van het verkeer wordt 
gereden, op het eerste punt op 49 km/u of minder ligt, op het tweede punt op 50 km/u of minder en op het 
derde punt op 54 km/u of minder. De intensiteit zit tussen de 4800 en 6100 motorvoertuigen per etmaal. 
Dit is afhankelijk van het betreffende wegvak waar de meting heeft plaatsgevonden. Een overzicht van de 
meting is bijlage bij deze brief. 
 
Parkeren, zebrapaden en busvoorzieningen 
We hebben op basis van de reacties die we binnenkregen een aantal aanpassingen doorgevoerd in het 
ontwerp. Er zijn op een aantal locaties voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd. Op enkele locaties 
hebben we het parkeren iets kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt in het ontwerp abri’s (bushokjes) en 
fietsstallingen toegevoegd. De komende weken onderzoeken we of er meer reacties binnen de gestelde 
kaders kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Daarin nemen we ook de resultaten mee van de 
verkeerstellingen en snelheidsmetingen. Begin 2020 zullen we op de hoogte stellen van de uitkomsten 
hiervan. 
 
Hoe nu verder? 
Op een nader te bepalen datum in februari 2020 wordt er een informatieavond voor de gemeenteraad 
gehouden. De raadsleden worden door het college bijgepraat over hoe het proces tot nu toe verlopen is, 
en wat de plannen zijn. Het OV-bureau en de Regio Groningen-Assen geven vervolgens een toelichting 
over de plannen voor het (openbaar) vervoer in Eelde-Paterswolde en de gehele regio Groningen – 
Assen. 
 
De informatieavond is openbaar toegankelijk en start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De 
bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via https://raad.tynaarlo.nl.       
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Na deze informatieavond pakken we de verdere voorbereiding van de werkzaamheden weer op. Zodra er 
meer duidelijkheid is over de planning, informeren wij u daarover. Heeft u tot die tijd vragen, dan kunt u 
contact opnemen met projectleider Marcel Folkerts: m.folkerts@tynaarlo.nl. 
 
 
Wij wensen u tot slot gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken 
gemeentesecretaris 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


