
 

 

Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen. 

 

Aan de inwoners van Zenderen,  

 

In de VOX in het weekend van 6, 7 en 8 april jl. heeft de Werkgroep Verkeer en Veiligheid 

aan u, de inwoners van Zenderen, gevraagd onveilige (verkeers) situaties in Zenderen te 

willen aangeven en daarvan wil de Werkgroep u beknopt een weergave van de reacties geven. 

 

Albergerweg / Strootdijk: Gevaarlijke inhaal situaties over doorgetrokken witte streep. 

Strootdijk: Wegdek vertoond verzakkingen en kuilen. Moeilijk voor fietsers / wandelaars. 

Hertmeweg: Gevaarlijk voor fietsers / wandelaars. 

Paralelweg Zenderen-Borne ter hoogte van Thomashuis: Geen sensor voor sterker signaal 

verlichting. Bij passeren van een sensor gaat verlichting feller branden. 

Kruising Erve Oosterveld-Lidwinaweg: Gelijkwaardige kruising echter Erve Oosterveld krijgt 

hier vaak geen voorrang. 

Het Hulscher: Hoge snelheden verkeer ondanks 30km. 

’t Steegehuis-Hoge Maat: Hoge snelheden verkeer ondanks 30km. 

Hoofdstraat: Gevaarlijk voor aanwonenden m.b.t. snelle elektrische fietsen en bromfietsen op 

het fietspaden welke vlak langs de woningen liggen.   

Bekkingvelderweg: Veel sluipverkeer op tijden dat dit niet is toegestaan, slecht wegdek, hoge 

snelheden verkeer. 

Albergerweg: Hoge snelheden in- en uitgaand verkeer. 

Rotonde: Gevaarlijke situaties voor fietsers. 

Wandelpad langs Azelerbeek langs voetbalveld: Motorcrossers en mountainbikers. 

 

De Werkgroep wil allen bedanken voor de bovenstaande meldingen en door het nogmaals 

plaatsen van dezelfde oproep als in april jl., mocht iemand dit gemist hebben, opnieuw uw 

aandacht vragen voor onveilige (verkeers) situaties in Zenderen. Bij voorbaat dank.  

De volgende stap van de Werkgroep zal zijn in contact te treden met de wijkagent voor 

Zenderen en de bestuurlijke instanties.  

 

Herhaling VOX bericht 6, 7 en 8 april 2018:  

 

Bij het opstellen van het nieuwe Dorpsplan PlusPlus in 2017 zijn er een zestal werkgroepen  

gestart. Eén van deze groepen is de Groep Verkeer en Veiligheid.  

Het doel van deze groep is Zenderen (verkeers) veiliger te maken. Overal in het dorp kunnen 

situaties voorkomen welke de veiligheid in gevaar kunnen brengen of dit nu bijvoorbeeld is 

met betrekking tot het verkeer, oversteekplaatsen, maar ook slechte verlichting enz. enz..  

De werkgroep wil zich hiervoor, samen met de inwoners van Zenderen, inzetten en roept dan 

ook u, als inwoner van Zenderen, op om situaties aan te geven waar de veiligheid in gevaar is. 

 

U kunt reageren via e-mail (henk.hoek1951@gmail.com) maar het kan ook telefonisch op het 

mobiele nummer 06-30573280. 

Wij hopen op veel reacties vanuit de samenleving. Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De actiegroep. Victor Ragbourn, Christian Sand, Jan Ganzeboom, Matthijs oude Voshaar,  

                         Roy Kroeze, Fons Lohuis en Henk Hoek    
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