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Geachte mevrouw Lubbers, 
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U stuurde ons een brief met een tweetal vragen. De eerste vraag is politiek en het antwoord leest u 
hieronder. De tweede vraag is technisch van aard en ontvangt u van de griffie.  
  
Vraag: 
  
Is de wethouder bereid vanuit dit standpunt te laten onderzoeken of een 30 km weg een mogelijk is om 
zo tegemoet de komen aan de wens van de Raad en de inwoners? 
 
Antwoord:  
 
“Ja. We zijn bereid om de mogelijkheid van een dertig kilometerzone te onderzoeken. Er ligt een 
zorgvuldige afweging waarom het een 50 km-weg zou moeten blijven na de herinrichting. Maar wij willen 
de zorgen en signalen van aanwonenden en de gemeenteraad niet negeren. Daarom gaan we het 
scenario voor een 30-zone uitwerken. Om vervolgens zo feitelijk mogelijk de voor- en nadelen en 
consequenties van beide scenario’s aan u te presenteren. Hierover geven wij uw raad dan ook een 
advies mee.”  
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 



            VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN HET COLLEGE  

(artikel 41 Reglement van orde voor de gemeenteraad) 

 

Schriftelijke vragen ingediend door Anneke Lubbers, namens de PvdA fractie. 

Datum: 9-09-2020 

Onderwerp: Hoofdweg te Eelde 

 

Betreft: Welke insteek kies je bij een onderzoek 

 

Geacht College, 

De fractie van de PvdA Tynaarlo heeft dinsdagavond actief deelgenomen aan de 
discussie over de reconstructie van de Hoofdweg. 
Een groot deel van de discussie ging daar over de vraag of de Hoofdweg in Eelde een 
gebiedsontsluitingsweg is en zo ja, waar dat dan besloten is. Daarnaast ging het over 
de snelheid op de Hoofdweg. 
 
De wethouder merkte op dat als het een 30km weg gaat worden, de fietspaden weg 
moeten. Dit zou niet in de regelgeving passen, maar op grond van welke regels dat dan 
verboden, is laat ze nog uitzoeken. 
Diverse fracties lieten al weten dat ze dit ten zeerste betwijfelen gezien de vele 
publicaties over dit onderwerp. 
Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek met interesse af. 
 
Maar de insteek van dat onderzoek intrigeert ons. 
Je kunt een regeling onderzoeken met de insteek dat iets niet mag, maar je kunt ook 
de insteek onderzoeken met als gegeven dat een 30km weg mogelijk moet zijn. 
 
Een wethouder staat ten dienste van de gemeenteraad. 
De gemeenteraad bepaalt welke besluiten er genomen gaan worden. 
Gisteravond was er binnen de Raad een meerderheid voor het verlagen van de 
snelheid naar 30km en ook de inwoners hebben hier ook voor gepleit. 
 
De wethouder zou ook gezegd kunnen hebben: 
“Ik heb goed naar u geluisterd en gehoord hebbende de vele geluiden in de Raad en de 
wensen van de inwoners gaan wij onderzoeken of een 30 km weg toch mogelijk is.” 



 
Onze vragen: 
 

 Is de wethouder bereid vanuit dit standpunt te laten onderzoeken of een 30 km 

weg een mogelijk is om zo tegemoet de komen aan de wens van de Raad en de 

inwoners? 

 Op grond van welk onderzoek is het College tot de conclusie gekomen dat een 

50 km weg veiliger is dan een 30 km weg. Immers veiligheid staat bovenaan, 

daar gaat het allemaal om. 

 
Graag zien wij van u een antwoord tegemoet. 
 
Namens de fractie van de PvdA. 

Met vriendelijke groet, 

 

Anneke Lubbers, raadslid 


