


 

 

 

 

 
 

 
                      RAADSFRACTIE IN DE GEMEENTE TYNAARLO  
 

Eelde, 16 mei  2019 

 

  
College van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW VRIES. 
  
 

Onderwerp: Verkeerssituatie Groote Veen te Eelde 
  

  
Geacht college, 
  
Wij zijn benaderd door diverse verontruste ouders en bewoners van de wijk Groote Veen te Eelde. Ze 
maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid en parkeerproblematiek rondom de nieuwe basisschool. 
  
Diverse keren, 18 januari jl. meest recent, hebben wij u vragen gesteld over deze verkeerssituatie. Telkens 
werden door u de geschetste problemen schriftelijk dan wel mondeling gebagatelliseerd, de situatie zou wel 
los lopen. Dit bleek, voorspelbaar, niet het geval. 
  
Basisschool “de Veenvlinder” is na de afgelopen meivakantie in haar nieuwe pand getrokken. De reguliere 
toegang naar het complex vanaf de Burgemeester Legroweg is niet of amper bruikbaar: vrachtverkeer 
blokkeert de inrit, uitrijdende auto’s kunnen door de voorrangssituatie het terrein niet verlaten en het is 
visueel een onveilige situatie, het lijkt simpelweg het bouwterrein van de sporthal in aanbouw. 
  
Als gevolg van bovenstaande wordt er aan de “Groote Veen” en “het Mepschenslag” geparkeerd: langs de 
weg, in de bermen, voor uitritten van bewoners, voor en op wandel- en fietspaden, et cetera. Een zeer 
onwenselijke situatie. Tussen deze geparkeerde auto’s rijden aannemersbusjes en vrachtverkeer behorende 
bij de in aanbouw zijnde woningen aan het “Groote Veen” en de “Siegersslag”. Tenslotte wringt zich tot 
overmaat van ramp nog minimaal vier maal per dag een touringcar door de geschetste menigte. Een situatie 
waarin het volgens ons wachten is op een ongeval. Waarnemingen van ouders en buurtbewoners 
ondersteunen deze uitspraken. Zie bijgevoegde foto’s voor een eerste impressie. 
  
Als vervolg op eerdere vragen die wij over dit onderwerp hebben gesteld: 
  

1. Bent u zich bewust van bovenstaand geschetste verkeerssituatie? 
  

2. Hoe heeft het, ondanks diverse schriftelijke en mondelinge vragen, kunnen gebeuren dat geschetste 
situatie is ontstaan? 

  
3. Welke acute verkeersmaatregelen gaat u NU ondernemen om bovenstaande situatie op te lossen? 

  
  



 

 

4. Welke maatregelen gaat u verder ondernemen om voor nu, maar zeker ook in de toekomst, de 
verkeerssituatie rondom het scholencomplex “Groote Veen” te optimaliseren waarin wij u vragen om 
uitgebreid in te gaan op: 

  

 Parkeren van ouders en werknemers op het huidige én definitieve schoolterrein wanneer beide 
scholen, de kinderopvang én gebruikers van de sporthal samenkomen. (gebruikmaken van de 
worst case kengetallen) 

  

 Een analyse van de huidige én definitieve verkeersafwikkeling rondom de aansluiting van de 
Burgemeester Legroweg. Zal de voorgestelde aansluiting de verkeersdruk aan kunnen? Zal de 
voorrangssituatie het uitrijdende verkeer hinderen? Is een opstopping op het parkeerterrein 
denkbaar? (Slechts kiss and ride zal amper plaatsvinden, bij de Mariaschool bijvoorbeeld 
brengen ouders de kinderen in de klas en werken kort samen met (sommen) rekenen of taal). 

  

 Parkeren langs de straten “Groote Veen” en “het Mepschenslag”, nu en in de toekomst? Blijven 
deze straten in de toekomst gebruikt worden voor het afzetten van de kinderen met alle gevaren 
en parkeerproblemen van dien? Is dit meegenomen in de benodigde parkeerplaatsen in de wijk 
Groote Veen? Worden er extra parkeerplaatsen of stroken aangelegd? Dit zijn vragen die de 
bewoners bezighouden! 

  
5. Wij vragen u een grondige en (civiel)technische en verkeerskundige analyse (op basis van de 

aanbevelingen CROW en de handboeken CROW) uit te voeren op basis van onze vragen. Het is in 
onze ogen niet meer acceptabel om te reageren met een veronderstelling dat een en ander wel los 
zal lopen. Dit is telkens weer niet waar gebleken. 

  
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA fractie, 
Hanneke Wiersema, fractievoorzitter. 
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