
Aan alle politieke partijen In Almelo, Hengelo, Borne en Tubbergen die werken aan een nieuw 

college en een nieuw raadsprogramma. 

Onderwerp: Ontsluiting NO Twente naar A1 en A35 vv en het regionale verkeer Almelo-Hengelo 

vv. 

Datum: 31 maart 2018 

Geachte onderhandelaars van politieke partijen in Almelo, Hengelo, Borne en Tubbergen, 

 

Ongetwijfeld hebt u in de regionale media berichten gezien en gelezen over de Actiegroep “Zenderen 

tegen de gemeentelijke verbindingsweg van Borne”. 

De Actiegroep beijvert zich om de grote verkeersoverlast in de kern van Zenderen op te lossen. Deze 

verkeersoverlast is de laatste jaren enorm toegenomen door de aantrekkende conjunctuur en door 

toenemend forensenverkeer tussen NO Twente-A1/A35, Almelo, Borne en Hengelo. Het echte 

knelpunt zit in de kern van Zenderen waar de provinciale wegen N743 en N744 samen komen.  

De gemeente Borne, waartoe Zenderen behoort, is bezig om een gemeentelijke verbindingsweg over 

de Zenderense Es en om het industrieterrein de Molenkamp aan te leggen met als doel het 

doorgaande verkeer uit de kern van Borne te weren. Het uitvoeren van dit voornemen leidt er toe 

dat de verkeersoverlast in Zenderen met nog eens 8-10% gaat toenemen, aldus 

verkeersdeskundigen. Uit onderzoek is gebleken dat 70%-80% regionaal verkeer is en dus niet uit de 

gemeente Borne afkomstig. De Actiegroep “Zenderen tegen de verbindingsweg” heeft zowel bij de 

gemeente Borne als bij de provincie Overijssel een petitie ingediend met 500 handtekeningen van 

inwoners van Zenderen met als doel tegelijk een structurele oplossing voor de verkeersoverlast van 

Zenderen als van Borne te bereiken.  

Uit politiek bestuurlijke en ambtelijke contacten bij de provincie is ons gebleken dat de provincie 

mee wil werken aan een structurele oplossing van de verkeersoverlast voor Borne en Zenderen en 

tegelijk ook specifiek het autoverkeer vanuit de gemeenten Tubbergen, Almelo en Hengelo wil 

faciliteren met een soepele, doorgaande verbinding tussen deze gemeenten. Daarvoor is nodig dat 

de gemeenten Borne, Almelo, Hengelo en Tubbergen gezamenlijk optrekken en bij de provincie deze 

aanpak en gevraagde structurele oplossing ondersteunen. Een en ander hangt nauw samen met de 

door de Tweede Kamer gevraagde aanpak van het knelpunt Azelo-Buren binnen de A1 en A35. 

Nu alle partijen in deze gemeenten doende zijn om een nieuw raadsprogramma te maken voor de 

periode 2018-2022 is dit het moment om deze regionale kwestie in alle raadsprogramma’s op te 

nemen. Tegelijk kan dan ook worden vastgelegd om hierin gezamenlijk naar de provincie op te 

trekken. Het gaat om het belang van meer dan 200.000 inwoners van Overijssel. 

Wij vertrouwen er op dat u ons verzoek zult honoreren. Mocht u prijs stellen op een eensluidende 

passende passage in uw raadsprogramma’s dan willen wij daar graag een voorzet voor doen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de actiegroep “Zenderen tegen de verbindingsweg “ 

Fons Lohuis, 06-20432858, lohuis.fons@gmail.com 

Bijlage: filmpje over verkeerssituatie Zenderen  


