
Uitnodiging informatiebijeenkomst Vloedbeltverbinding 

- Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding - 

 

 

Het project Vloedbeltverbinding is gericht op het verminderen van het lokale verkeer op de bajonet A1/A35, het 

leveren van een bijdrage aan het robuuster maken van het wegennet tussen Almelo en Hengelo én het verminderen 

van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en Borne. 

 

Provinciale Staten besloten op 15 december 2021 om een 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de 

aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de 

aansluiting A1/A35 Borne-West en de N743 

Almelosestraat inclusief een korte boog naar de 

Albergerweg (de N744). 

 

De grote hoeveelheden verkeer in het gebied, in 

combinatie met de structuur van het wegennet, is de 

belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongevallen op 

de A1/A35, de verkeersinfarcten rondom de samenloop 

van de A1/A35 en de files op de N743 door en in de 

bebouwde kom van Zenderen en Borne. 

 

In navolging op de tracékeuze zijn verschillende 

onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan (PIP).  

                                   

 

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst 

Vloedbeltverbinding op 25 januari 2023. Tijdens deze 

informatiebijeenkomst wordt u geïnformeerd over de 

nadere uitwerking van het tracé en de daarbij behorende 

onderzoeken. Om iedereen de gelegenheid te geven om 

zijn of haar vragen te stellen hebben we besloten om 

iedereen de mogelijkheid te geven tot een individueel 

gesprek tijdens de informatiebijeenkomst. U kunt kiezen 

voor de middag of de avond en op basis van de 

aanmeldingen wordt u ingedeeld en ontvangt u een 

uitnodiging.  

 

U kunt zich tot uiterlijk 19 januari 2023 aanmelden voor 

de informatiebijeenkomst via 

vloedbeltverbinding@overijssel.nl 

 

 

Datum:  25 januari 2023 

Tijd:  13.30-16.30 en 18.30-21.30 

Locatie: Erve Hondeborg, Esweg 1, Zenderen 

 

 

Vervolg 

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord, en worden indien nodig verwerkt in het 

definitieve PIP dat te zijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten wordt aangeboden.  
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Inspraakwijzer Vloedbeltverbinding 

- ontwerp PIP - 

 

De provincie Overijssel heeft een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor de 

Vloedbeltverbinding. Het ontwerp-PIP is een doorvertaling van de tracékeuze en de daarbij behorende 

onderzoeken.  

 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

De aanleg van de nieuwe weg heeft gevolgen voor de bestemming van de gronden en/of het gebruik ervan. Als 

de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld aanleg weg, ontgronding of vernatting, dan 

wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).  

 

Terinzagelegging ontwerp-PIP 

U kunt vanaf 11 januari tot 22 februari 2023 het ontwerp-PIP en daarbij behorende bijlagen bekijken. 

 

Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgenden locatie(s): 

- Gemeentehuis Borne, Rheineplein 1, 7622 DG Borne 

- Gemeentehuis Almelo, Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo 

- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE 

 

U kunt in dezelfde periode alle documenten en bijlagen online bekijken via: 

- www.overijssel.nl/loket/ter-inzage; 

- www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipVbeltverbinding-on01 

 

Iedereen mag een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren: 

 

- Stuur een email  naar vloedbeltverbinding@overijssel.nl onder vermelding van ‘zienswijze 

Vloedbeltverbinding, nummer 6770389’ 

 

- Stuur een brief aan: 

  Gedeputeerde Staten van Overijssel 

T.a.v. mevrouw Elselien Koning  

O.v.v. ‘Vloedbeltverbinding, nummer 6770389’ 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

 

 

Meer informatie?  

Tijdens de periode van de ter inzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een informatiebijeenkomst 

voor geïnteresseerden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  

 

Datum:  25 januari 2023 

Tijd:   van 13.30 - 16.30 en van 18.30 - 21.30 uur  

Locatie:  Erve Hondeborg, Esweg 1, Zenderen 

 

Tijdens de bijeenkomst kunt u een nadere toelichting krijgen op het PIP, inhoudelijke vragen stellen en de 

stukken zoals die ter inzage liggen inzien. Tevens kunt u meer informatie krijgen over het proces en de 

juridische procedure. Om iedereen zo goed mogelijk te woord te kunnen staan verzoeken wij u u vooraf aan te 

melden. Dan wordt een moment op de middag of avond voor u ingepland. U kunt zich hiervoor tot en met 

19 januari aanmelden via vloedbeltverbinding@overijssel.nl. 

 

Contact? 

Voor vragen over de inhoud of de procedure kunt u contact opnemen met Elselien Koning, 

vloedbeltverbinding@overijssel.nl, Overijssel Loket (038) 499 8899. 

 

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/vloedbeltverbinding 
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