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76% van de bevolking van Zenderen kiest voor overstap naar 

Tubbergen en 24% naar Almelo. 

Uit een niet-representatieve peiling van de actiegroep “Zenderen tegen de verbindingsweg” is 

gebleken dat 76% van de inwoners van Zenderen zou overstappen naar de gemeente Tubbergen en 

24 % liever voor Almelo kiest. Omdat er onder de inwoners van Zenderen veel onvrede heerst over 

de wijze waarop de gemeente Borne in de zaak van de verbindingsweg met haar inwoners omgaat, 

heeft de actiegroep via Facebook een klein onderzoek gehouden onder 50 Zendernaren. De 

vraagstelling was naar welke gemeente men zou overstappen als daar de kans toe zou bestaan.  

Enkele markante uitspraken in dit verband zijn:  

“Vanaf 2010 staat al in het collegeprogramma van de gemeente Borne dat de verkeersoverlast in 

Zenderen zal worden aangepakt. Tot nu toe is er één extra verkeerslicht geplaatst.!”   

“De verbindingsweg met tunnel over de Zenderense Esch kwam in maart 2014 als een konijn uit de 

hoge hoed. Sindsdien heeft men met stoom en kokend water de besluitvorming proberen af te 

ronden zonder echte inspraak van de bevolking. Ja, Zenderen heeft op 30 november 2016 een 

“meedenkavond” gehad over de inpassing van de weg en verzachtende maatregelen voor Zenderen, 

maar het besluit over de weg stond al vast.”    

“Je hebt het gevoel dat er in Zenderen tweederangsburgers wonen; de eersterangsburgers wonen in 

Borne” . “Achteraf onderzoek laten doen naar de ontsluiting van de Molenkamp en de oostelijke 

ontsluiting voor Zenderen is water naar de zee dragen.”  

“Het is te gek voor woorden dat je extra OZB moet betalen voor nog meer overlast.” 

De actiegroep heeft de inwoners van Zenderen opgeroepen woensdag 14 maart massaal naar het 

slotdebat van deze verkiezingen te komen bij Lutke Hulscher in Zenderen. Ook het Richtershoes in 

Zenderen is die avond geopend en voorzien van een directe live-verbinding mocht de toeloop bij 

Lutke Hulscher te groot zijn. 

Noot voor de redactie. 

Nadere informatie over dit persbericht kunt u krijgen bij Fons Lohuis van de actiegroep. 

Tel: 06-20432858 en via email: lohuis.fons@gmail.com 


