
 

 
 
Eelde, 16 februari 2022 
 
 
 
Onderwerp: verkeersdrukte door werkzaamheden A7 
 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Via verschillende kanalen horen we dat de mensen in Ter Borch last hebben 
van de toename van verkeer over de Terborchsingel. Dit door de 
wegwerkzaamheden op de A7. Ook op de Groningerweg, Hoofdweg en de 
Burgemeester Legroweg door Eelderwolde en Eelde-Paterswolde is het 
verkeer behoorlijk toegenomen en ontstaan er verkeersproblemen. Nu kunnen 
we aan die verkeersstromen weinig doen en gelukkig zijn ze tijdelijk. Wel moet 
de veiligheid, zoals bij het oversteken, gewaarborgd blijven.  
 
Dit speelt allemaal binnen onze gemeente, maar de oorzaak ligt niet bij ons.  
De gemeente en provincie Groningen zijn hierin aan zet.  
 
Wij gaan er van uit dat u al op de hoogte bent van de zorgen van de inwoners 
over de toegenomen verkeersdruk en de onveilige situaties die hierdoor 
ontstaan. Daarom hebben we de volgende vragen aan u: 
 
 
1. Hebt u contact met uw collega’s in Groningen over de gevolgen van de 
aanpak Ring Zuid, de daardoor toegenomen verkeersdrukte en de 
ontstane onveilige situaties? 

2. Hebt u hen al op de hoogte gebracht van de zorgen die leven bij de 
bewoners van de gemeente Tynaarlo?  

3. Zijn er mogelijkheden om de verkeersveiligheid die door de omleidingen 
is ontstaan op te lossen, en deze te laten financieren door de 
veroorzakers van de situatie? Bijvoorbeeld vanuit het “Project Aanpak 
Ring Zuid”? Je kunt dan denken aan verkeersregelaars of 
verkeervertragende middelen, met name op plekken waar fietsers en 
wandelaars de wegen oversteken.  



4. Zijn er ook andere plekken in onze gemeente die last hebben van 
toegenomen verkeersdrukte door het afsluiten van de A7? Zoals 
Zuidlaren en De Groeve?  

5. Bent u bereid hierover met uw collega’s in Groningen in gesprek te gaan 
en u hard te maken voor de verkeersveiligheid van onze inwoners?  

6. En hierover met de inwoners van Tynaarlo te communiceren?  
 
 
Wij hopen op een spoedig antwoord.  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Els Kardol 
D66 Tynaarlo 
 
 
 


