
Beste Zendernaren,  
 
De actiegroep "Zenderen tegen de verbindingsweg" wil jullie allemaal graag op  
de hoogte houden van de lopende en komende acties.  
 
1.  Dinsdagmorgen 6 maart hebben we samen met het team en ouders van de  

St . Stefanusschool een fietsmarathon georganiseerd van 08.00 tot 08.20 uur.  
Twee agenten van de politie hielden bij de oversteekplaats in de Hoofdstraat  
daarbij een oogje in het zeil. Leden van de actiegroep "bewaakten" samen  
met enkele ouders de rest van de route over de rotonde en langs de  
Hoofdstraat. Ongeveer 50 kinderen en ouders fietsten mee.  

 
2.  Woensdagmiddag 7 maart gaan we met een delegatie van 8 personen naar  

het provinciehuis in Zwolle. Om 13.30 uur gaan we daar onze petitie met 500  
handtekeningen overhandigen aan provinciale staten.  

 
3.  Woensdag 14 maart 's avonds om 20.00 uur is in Zenderen bij Lutke Hulscher  

het grote slotdebat van alle lijsttrekkers van de politieke partijen die  
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn CDA, GB90, Borne-Nu,  
D66, PvdA/Groenlinks, VVD, SP.  
Wij roepen jullie op met zoveel mogelijk Zendernaren naar die debatavond te  
komen en het geluid van Zenderen te laten horen. Er kunnen ook vragen  
worden gesteld aan de lijsttrekkers. Op de website www.zenderen.nl hebben  
we bij het thema verbindingsweg een overzicht van de standpunten van alle  
politieke partijen over de verbindingsweg opgenomen.  

 
4.  De actiegroep denkt nog na over een actie op 19 of 20 maart voor de  

verkiezingen van 21 maart.  
 
5.  Op donderdag 15 maart 's avonds om 19.30 uur gaan we op bezoek bij GB90.  

Deze partij is voor de verbindingsweg en houdt op die avond een  
meedenkbijeenkomst over infrastructuur en duurzaamheid.  

 
6.  Als de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en  

wethouders starten, waarschijnlijk vanaf 26 maart, zullen wij als actiegroep  
een brief sturen naar de onderhandelaars en nogmaals vragen om een  
definitieve en structurele oplossing voor Zenderen.  

 
7.  Op woensdag 28 maart 's ochtends om 09.30 gaan we weer naar Zwolle om in  

te spreken bij de commissie verkeer van provinciale staten. We zullen daar  
onze petitie toelichten en uitleggen waarom de provincie het voortouw moet  
nemen om het verkeersprobleem in Zenderen op te lossen.  
 

 
Namens de actiegroep,  
Fons Lohuis  
 

http://www.zenderen.nl/

