




 

 
VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN HET COLLEGE 

(artikel 41 Reglement van orde voor de gemeenteraad) 

 

Schriftelijke vragen ingediend door: Koos Dijkstra, namens de fractie van de PvdA 

Datum: 27 mei 2019 

Onderwerp: verkeerssituatie centrum Eelde 

 

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo 

 

De kwestie 

Op 16 april vond een raadsbezoek, met Wethouder Lammers, aan Eelde plaats.  

Aanleiding vormde de aanhoudende klachten van inwoners over de verkeerssituatie sinds de weg-

reconstructies in het centrum. 

Als die avond iets duidelijk werd, dan is het wel dat inwoners er in het geheel niet mee bekend zijn 

dat in de kom van Eelde tegenwoordig verkeersregels volgens het principe van “shared space” 

gelden, zoals wethouder Lammers beweerde. Ons verraste hij daar ook mee trouwens. 

Deze wijziging is nooit gecommuniceerd en op geen enkele wijze te zien in het straatbeeld. 

Een belangrijke afspraak hierover is dat de wethouder zo spoedig mogelijk alsnog voor voorlichting 

en markeringen zal zorgen. 

Op 23 mei liet u een persbericht uitgaan onder de titel “Herinrichting centrum Eelde bijna afgerond”. 

Wij rolden om van verbazing. 

U opent met de stelling dat een deel van het centrum nu shared space is en voegt voor de zekerheid  

nog een alinea toe met uitleg over dit begrip. 

Onder de nog te nemen maatregelen lezen wij niets dat ook maar in de verste verte tegemoet komt 

aan de afspraak die wethouder Lammers hierover op 16 april met de inwoners maakte. 

Het lijkt wel of u er op 16 april niet bij bent geweest, of denkt u nou echt, dat als u het maar blijft 

beweren, het vanzelf werkelijkheid wordt? 

 

Onze vragen: 

 Waar kunnen wij in de plannen voor het centrum van Eelde lezen dat en hoe het centrum 

volgens het principe van “shared space” zal worden ingericht? 

 Kunt u aantonen dat en wanneer dit in het overleg met inwoners aan de orde is geweest? 

 Wat gaat u doen om inwoners grondig te informeren over de betekenis van die nieuwe 

verkeersregels? 

 Wanneer hebt u de noodzakelijke wegmarkeringen en bebording aangebracht? 

 

Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af. 

Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo, 

 

Met vriendelijke groet, 

Koos Dijkstra. 
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