
Aan de inwoners van Zenderen 

Datum: 27 maart 2018 

Onderwerp: Evaluatie activiteiten actiegroep “Zenderen tegen de verbindingsweg” 

 

Beste mede-dorpsgenoten, 

Nu de kruitdampen van de gemeenteraadverkiezingen weer zijn opgetrokken, is het een goed 

moment de voorlopige balans op te maken. Dat zullen we doen door aan te geven wat we tot nu toe 

hebben gedaan, wat we nog van plan zijn te doen en tenslotte wat we van de komende periode 

verwachten. 

Wat hebben we gedaan? 

 Oprichten actiegroep “Zenderen tegen de verbindingsweg” in oktober/november 2017. 

 Laten maken van spandoeken en deze plaatsen aan de invals- en uitvalswegen Albergerweg 

en Zenderensestraat; 

 Laten maken van een flyer met uitnodiging voor informatiebijeenkomst op 16 januari 2018. 

 Op 16 januari 2018 aan de bezoekers van de informatieavond uitleg gegeven over de stand 

van zaken omtrent de verbindingsweg en daarna mogelijk te houden acties 

geïnventariseerd. 

 Opstellen van een petitie voor de gemeenteraad en provinciale staten. Deze laten tekenen 

door zoveel mogelijk dorpsbewoners. We hebben 500 handtekeningen opgehaald.  

 Aanbieden van de petitie met handtekeningen aan de gemeenteraad van Borne op dinsdag 

7 februari 2018. Dit hebben we onderstreept door met een grote groep dorpsbewoners per 

fiets van Zenderen naar het gemeentehuis te rijden en daar met 50 gemaakte 

demonstratieborden met A3 posters “Verbindingsweg neen” te protesteren in de hal van 

het gemeentehuis. 

 We hebben een emailgroep van 73 bewoners aangemaakt en een Facebookpagina. 

Daarnaast hebben we voortdurend onze acties op de website.zenderen.nl geplaatst. Posters 

uitgedeeld om deze goed zichtbaar op te hangen. 

 We hebben 2 modelbezwaarschriften aangereikt om bezwaar aan te tekenen tegen de OZB. 

 Op dinsdagmorgen 6 maart is er om 08.00 uur een protestfietsmarathon gehouden op de 

Hoofdstraat-Rotonde samen met ouders en kinderen. Dit alles geflankeerd door 

demonstratieborden op de rotonde en langs de weg. 

 Woensdagmiddag 7 maart hebben we in Zwolle de petitie met 500 handtekeningen 

aangeboden aan provinciale staten van Overijssel. 

 Op woensdag 14 maart is op ons verzoek het slotdebat voor de gemeenteraadverkiezingen 

in Zenderen gehouden bij Lutke Hulscher. Dit debat is live uitgezonden op BorneBoeit. 

 We zijn op bezoek geweest op 15 maart bij een themabijeenkomst verkeer en duurzaamheid 

van GB90. 

 We hebben met verschillende leden van politieke fracties in de gemeenteraad gesproken. 

 De partijen die het college van Gedeputeerde Staten vormen hebben we meermalen 

geïnformeerd over de consequenties van de verbindingsweg voor Zenderen. 

 Er is door ons verschillende keren gereageerd op artikelen en ingezonden brieven op de 

website BorneBoeit, de Bornse Courant, Twentsche Courant Tubantia, RTVOoost. 

 RTVOost heeft een interview gehouden met onze woordvoerder Sandra Ottolander. 



 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

 Op woensdag 28 maart gaan we inspreken bij de commissie verkeer van provinciale staten 

om onze petitie toe te lichten. 

 We gaan degene die is aangezocht om de formatie van een nieuw college te begeleiden 

informatie sturen over het thema Verbindingsweg. 

 We gaan de lokale rekenkamer van de gemeente Borne vragen onderzoek te doen naar de 

doeltreffendheid en doelgerichtheid ( effectiviteit en efficiency) van de verbindingsweg. 

 

Wat verwachten we van de komende periode? 

 De komende weken wordt er een nieuw college van B&W gevormd. Tegelijk zal er dan een 

raadsprogramma worden gemaakt voor de periode 2018-2022. Het zal van de nieuwe 

coalitie afhangen of en wat daar in staat over de verbindingsweg en de oplossing voor 

Zenderen. 

 In april zal ook bekend worden wat de onderzoeken voor de ontsluiting van de Molenkamp 

en de oostelijke variant om Zenderen hebben opgeleverd. 

 Binnenkort verwachten wij ook duidelijkheid van de provincie Overijssel op de door de heer 

Ben Eshuis Statenlid van het CDA gestelde vragen over de verkeersproblematiek in 

Zenderen. 

 We moeten afwachten of het nieuwe college doorgaat met de uitvoering van de plannen 

voor de verbindingsweg. Als dat het geval is betekent dat er een bestemmingsplan moet 

worden gewijzigd. Tegen die wijziging kunnen we bezwaar en beroep aanteken tot aan de 

Raad van State. 

 

Kortom, we hebben de kwestie van de verbindingsweg hoog op de politieke agenda’s gekregen, we 

volgen de ontwikkelingen verder op de voet en zullen daar waar dat kan zeker van ons laten horen. 

 

Tot zover voorlopig. 

 

Met vriendelijke groet, 

De actiegroep. Sandra Ottolander, Christian Sand, Dinant Stegehuis, Maurice Masselink, John Egberts 

en Fons Lohuis 


