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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een brief van de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo. Wij vragen in deze brief aandacht 
voor de inrichting, het onderhoud en beheer van de beide rotondes bij de kern Dwingeloo, maar ook in z’n 
algemeenheid voor alle provinciale rotondes in onze mooie provincie Drenthe.

Ik verzoek u deze brief door te sturen naar alle fractievoorzitters van de fracties in Provinciale Staten.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Wout Donker
Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo
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Aan Provinciale Staten van Drenthe 
T.a.v. de fractievoorzitters 
p/a via e-mail aan Statengriffie@drentsparlement.nl 


 
Dwingeloo, 06 december 2020 


 
 
Betreft: Inrichting, beheer en onderhoud rotondes 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw 
 
Middels deze brief vraagt de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo (Dorpsbelangen) aandacht voor 
het volgende. 
 
In 2018 is een tweede (provinciale) rotonde bij de kern Dwingeloo gerealiseerd. In het kader van de 
verkeersveiligheid een goede investering. Helaas blijft het echter bij realisatie. De inrichting, het 
beheer en onderhoud laten te wensen over, sterker nog: het ziet er niet uit. 
 
Dorpsbelangen heeft vervolgens in 2019 contact gezocht met de provinciale groenafdeling om te 
bekijken hoe hier een oplossing voor te vinden. Een proef vanuit de provincie met een bloemrijk 
mengsel gaf niet het gewenste resultaat. Dorpsbelangen heeft vervolgens voorgesteld zelf met een 
ontwerp te komen om twee mooie rotondes in te richten. Helaas kwam de reactie dat binnen de 
provincie geen geld beschikbaar is om rotondes mooi in te richten en te onderhouden. 
 
En dat is waar wij uw aandacht voor vragen. Wat een mooi visitekaartje kan de provincie Drenthe 
afgeven door haar rotondes mooi (thematisch?) in te richten en goed te onderhouden! Het 
afgelopen jaar wisten vele Nederlanders de weg naar onze provincie te vinden. Topdrukte op de 
campings en bungalowparken. Maar al die toeristen zijn via provinciale wegen naar hun bestemming 
gereden en hebben rotondes gezien die bestaan uit een paar hagen en gras. Kraak nog smaak… En 
zet dat eens af tegen bijvoorbeeld de gemeentelijke rotondes van de gemeente Midden-Drenthe. 
Prachtig ingericht. Bloemrijk en smaakvol. Een plezier om de rotonde te nemen… Jammer dat de 
provincie hier geen beleid en aandacht voor heeft. 
 
Dorpsbelangen heeft eerder al eens navraag gedaan over de mogelijkheid een rotonde te adopteren. 
Zelf inrichten en onderhouden met onze eigen inwoners zou tot de mogelijkheden kunnen behoren 
(wellicht met een kleine financiële bijdrage). Helaas wil de provincie vanuit verkeersveiligheid niet 
toestaan dat burgers op de rotonde werkzaamheden verrichten. Toch zou hier een mouw aan te 
passen moeten zijn. Zoals ook voor de kerstverlichting (aan bruggen) subsidie vanuit de provincie kan 
worden verkregen, waarbij dus burgers verantwoordelijk zijn voor het ophangen van die verlichting 
op bruggen in provinciale wegen, zou dit toch ook voor rotondes moeten kunnen gelden. 
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Graag zien wij dat de provincie Drenthe werk maakt om ook de rotondes fraai in te richten en dat als 
visitekaartje aan alle verkeersdeelnemers te tonen. Juist nu hier werk van maken betekent dat in het 
voorjaar aanplant kan plaatsvinden, zodat nog deze zomer Drenthe er nieuwe pareltjes bij heeft. 
 
In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 
Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
W.M. Donker 
Voorzitter 
 
M: 06 - 50 28 56 51 
E: wout.donker@outlook.com  
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Aan Provinciale Staten van Drenthe 
T.a.v. de fractievoorzitters
p/a via e-mail aan Statengriffie@drentsparlement.nl

Dwingeloo, 06 december 2020 

Betreft: Inrichting, beheer en onderhoud rotondes 

Geachte heer, mevrouw 

Middels deze brief vraagt de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo (Dorpsbelangen) aandacht voor 
het volgende. 

In 2018 is een tweede (provinciale) rotonde bij de kern Dwingeloo gerealiseerd. In het kader van de 
verkeersveiligheid een goede investering. Helaas blijft het echter bij realisatie. De inrichting, het 
beheer en onderhoud laten te wensen over, sterker nog: het ziet er niet uit. 

Dorpsbelangen heeft vervolgens in 2019 contact gezocht met de provinciale groenafdeling om te 
bekijken hoe hier een oplossing voor te vinden. Een proef vanuit de provincie met een bloemrijk 
mengsel gaf niet het gewenste resultaat. Dorpsbelangen heeft vervolgens voorgesteld zelf met een 
ontwerp te komen om twee mooie rotondes in te richten. Helaas kwam de reactie dat binnen de 
provincie geen geld beschikbaar is om rotondes mooi in te richten en te onderhouden. 

En dat is waar wij uw aandacht voor vragen. Wat een mooi visitekaartje kan de provincie Drenthe 
afgeven door haar rotondes mooi (thematisch?) in te richten en goed te onderhouden! Het 
afgelopen jaar wisten vele Nederlanders de weg naar onze provincie te vinden. Topdrukte op de 
campings en bungalowparken. Maar al die toeristen zijn via provinciale wegen naar hun bestemming 
gereden en hebben rotondes gezien die bestaan uit een paar hagen en gras. Kraak nog smaak… En 
zet dat eens af tegen bijvoorbeeld de gemeentelijke rotondes van de gemeente Midden-Drenthe. 
Prachtig ingericht. Bloemrijk en smaakvol. Een plezier om de rotonde te nemen… Jammer dat de 
provincie hier geen beleid en aandacht voor heeft. 

Dorpsbelangen heeft eerder al eens navraag gedaan over de mogelijkheid een rotonde te adopteren. 
Zelf inrichten en onderhouden met onze eigen inwoners zou tot de mogelijkheden kunnen behoren 
(wellicht met een kleine financiële bijdrage). Helaas wil de provincie vanuit verkeersveiligheid niet 
toestaan dat burgers op de rotonde werkzaamheden verrichten. Toch zou hier een mouw aan te 
passen moeten zijn. Zoals ook voor de kerstverlichting (aan bruggen) subsidie vanuit de provincie kan 
worden verkregen, waarbij dus burgers verantwoordelijk zijn voor het ophangen van die verlichting 
op bruggen in provinciale wegen, zou dit toch ook voor rotondes moeten kunnen gelden. 
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Graag zien wij dat de provincie Drenthe werk maakt om ook de rotondes fraai in te richten en dat als 
visitekaartje aan alle verkeersdeelnemers te tonen. Juist nu hier werk van maken betekent dat in het 
voorjaar aanplant kan plaatsvinden, zodat nog deze zomer Drenthe er nieuwe pareltjes bij heeft. 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, 
Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo, 

W.M. Donker
Voorzitter

 


