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Geachte leden van het college en van de commissie. Als vertegenwoordiger van de DAR 

Noordbroek spreek ik hier vanavond namens vele mensen en groepen inwoners van de 

Hoofdstraat en de Slochterstraat in Noordbroek. 

Deze straten zijn al meer dan 100 jaar oud en  worden tegenwoordig helaas geteisterd door 

het moderne vracht en agrarisch verkeer dat qua grootte niet meer past binnen de grenzen 

en de smalle contouren van de genoemde oude straten. 

Een enquête uitgevoerd in de Hoofdstraat door de DAR, waarbij bijna 80 % van de mensen 

geënquêteerd werden, gaven ruim 80% van deze mensen aan, ernstige last te ondervinden 

van het huidige verkeer dat van deze straat (en deels ook de Slochterstraat) gebruik maakt. 

In de periode 20 maart 2019 t/m 27 mei 2019 is het krankzinnige aantal van gemiddeld 3300 

voertuigen per dag gemeten. Let wel, dit is een gemiddelde gemeten over 24 uur. Kun je 

nagaan hoeveel voertuigen er op piekmomenten dan door de straat zijn gereden. 

Ieder normaal denkend mens begrijpt dat dit de leefbaarheid van een dorp volledig afbreekt. 

Afgezien van de drukte zitten de mensen ook te trillen in hun stoel wanneer er weer een 

groot voertuig langs dendert. In Noordbroek lacht men om de gemeten aardbevingen. 

Trillingen die overeenkomen met krachten van 2 a 3 op de schaal van Richter zijn heel 

normaal. Schade aan huizen door het verkeer is zeker niet denkbeeldig, maar valt niet te 

bewijzen. 

Als we zeg 20 a 25 jaar teruggaan waren bijvoorbeeld de tractoren ca. 2 meter breed en 

hadden een vermogen van 60 a 70 pk. Tegenwoordig zijn de meeste 3 meter breed en 

hebben 250 of meer pk. Met een vergunning mogen ze zelfs 3,5 meter breed zijn.  

DE HOOFDSTRAAT IS 5,25 METER BREED EN DE TROTTOIRS GEMIDDELD 85 CM BREED. 

Het is dan wel heel simpel om uit te rekenen dat de straat en de trottoirs nodig zijn om 

elkaar te kunnen passeren. 

In mijn diensttijd (1976) bij de Genie hadden we tanks die uitgerust waren met een 

dozerblad. Breedte 3,25 meter. Deze dingen gingen niet over de weg. Veel te breed. Ze 

werden op een dieplader geladen en middels speciaal transport, begeleid door de 

marechaussee, die het overige verkeer aan de kant zette, ging het spul van A naar B.  

De DAR Noorbroek, de aanwonenden van de Hoofd- en de Slochterstraat en vele inwoners 

van Noorbroek vinden al meer dan 15 jaar dat de situatie onhoudbaar is en verwachten dat 

de gemeente nu van de gelegenheid gebruik maakt om dit grote probleem op te lossen. 

Leefbaarheid en veiligheid, daar gaat het hier om. In het dorp waar men het openbaar 

vervoer heeft laten verdwijnen, bepaalde economische sectoren heeft laten groeien zonder 

daarvoor de noodzakelijke  infrastructuur aan te passen, gaan de noodzakelijke leefbaarheid 

en veiligheid op dit moment volledig de mist in. 

 



Als je als volksvertegenwoordiging ooit geïnvesteerd hebt in een fietsbrug en je stuurt daar 

na verloop van tijd vrachtwagens overheen, dan kun je erop wachten dat het fout gaat. Er 

zijn dan 2 mogelijkheden; je bouwt of een brug waar ook de vrachtwagens overheen 

kunnen of je gaat terug naar de oude situatie waarvoor de brug gemaakt is, zijnde alleen 

fietsen.  

In het geval van de Hoofdstraat houdt dat dan in: maximale breedte van een voertuig  2,5 m 

en maximale lengte 18 m en een asdruk van max. 4,8 ton. 

De Dar ziet dit laatste zeker niet als de echte oplossing, maar als een tijdelijke. Pas dan ook 

zo spoedig mogelijk de Hoofd en Slochterstraat volgens bovenstaande gegevens aan en 

maak er een echte 30 km zone van.  

Agrarisch transport dat echt door het dorp moet kan dan middels de kleinere maximaal 2,5 

meter brede tractoren en dito hulpmiddelen plaatst vinden. De speciale vergunningen 

worden dan ook onmiddellijk ingetrokken. 

De N33 wordt verbreed waardoor u mee kunt liften met de werkzaamheden die de provincie 

uitvoert en er is 95 miljoen beschikbaar om  de leefbaarheid in de Gemeente Midden 

Groningen op niveau te brengen.  

Met deze combinatie en de ideeën die Sweco en een aantal bewoners groepen voorgesteld 

hebben, kunt u alternatieve routes c.q. parallelwegen creëren die dan weer passen bij het 

economisch niveau van de agrarische omgeving. 

Wanneer het verkeers probleem in Noorbroek niet opgelost wordt zullen de mensen 

wegtrekken, jonge mensen zich hier niet settelen (ondanks ons MFC ) het dorp zal eerder 

vergrijzen en een stille dood sterven. Of te wel de leefbaarheid is ten dode opgeschreven. 

Het Sweco rapport en de voorstellen van de DAR alsmede diverse bewonersgroepen, die tot 

een oplossing zouden kunnen leiden v.w.b. de parallelwegen, zullen door onze  

verkeersdeskundige hierna verder toegelicht worden. 

Graag zou de DAR Noorbroek het College, de Raad en de Commissie leden willen uitnodigen 

nog voor de eerstvolgende raadsvergadering op locatie van de situatie kennis te nemen. Via 

de griffier kunnen we hiervoor een datum plannen. 


