
Zenderen opnieuw in actie tegen dagelijkse verkeersellende                    
Inwoners Zenderen teleurgesteld over reactie gemeente op petitie 

Antwoord college Borne op petitie Zenderen                                                                                 

De gemeente Borne heeft eindelijk ( 21 juni) antwoord gegeven op de petitie met 500 

handtekeningen van de inwoners van Zenderen van 6 februari 2018. Het college gaat door 

met zowel de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg als ook met de lobby om het 

verkeersprobleem in Zenderen op te lossen, zo staat in de antwoordbrief van het college te 

lezen.  

Aanpak coalitie onbegrijpelijk                                                                                                         

Deze aanpak snapt niemand behalve het college en de partijen die het college steunen.                   

( CDA, GB90, Borne Nu) Het college volstaat in de argumentatie met de verwijzing naar de 

Totaalvisie. Daar zit nu juist de angel. De Totaalvisie is een misleidende term. Er is geen 

sprake van een visie en al helemaal niet van een allesomvattende visie. Het kernprobleem 

van het regionale autoverkeer zit in Zenderen en dat probleem neemt met de uitvoering van 

de 1e stap van de Totaalvisie met 10% toe! Bovendien blijft de huidige rondweg in stand en 

komt er geen “knip” zoals wordt beloofd. Het college vindt blijkbaar dat de “oplossing” 

verbindingsweg los staat van de verkeersproblemen in Zenderen.  

Kortom, er wordt voor de gemeentelijke verbindingsweg ruim 10 miljoen of meer voor niets 

uitgegeven en alle Bornse burgers – ook die van Zenderen - betalen daar via de OZB-

verhoging aan mee 

Verkeersproblemen Zenderen groeien                                                                                             

De inwoners van Zenderen hebben de afgelopen weken opnieuw aan den lijve ervaren hoe 

groot de verkeersproblematiek in Zenderen is. Bekend zijn de dagelijkse ochtend- en 

avondfiles ten gevolge van het regionale verkeer dat dwars door Zenderen moet om op de 

A1 en A35 te komen. En als er op deze hoofdader een ongeval plaats vindt, zoekt alle 

verkeer zich een alternatieve route. Dat is meestal ook door Zenderen!  

Nieuwe actie in Zenderen                                                                                                                    

De inwoners van Zenderen komen opnieuw in actie tegen deze grote verkeersoverlast. Begin 

september zullen alle automobilisten die door Zenderen rijden worden aangehouden. Ze 

krijgen een briefkaart uitgereikt die ze naar hun eigen college van burgemeester en 

wethouders en gedeputeerde staten van Overijssel kunnen sturen. Hierin staat het verzoek 

dit fileprobleem samen met Almelo, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland en Borne op te lossen. 

Het gaat tenslotte om een regionaal probleem met 2 provinciale wegen N743 en N744. Zie 

bijgaande link voor een filmpje dat de situatie goed in beeld brengt. 

https://youtu.be/2_TfuRZ0OOk 

Zenderen zal zich tot de laatste snik blijven verzetten tegen de onzin van de verbindingsweg 

en blijven vechten voor een oplossing voor en om Zenderen, waarmee ook het regionale 

verkeer uit Borne verdwijnt.                                                                                                             
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