
Actiegroep “Zenderen tegen verbindingsweg” gaat nieuwe fase in.                                                          

Van actiegroep naar stichting en integrale visie op nieuwe aanleg weg, spoor en natuur. 

Nu we in de fase van de formele bestemmingsplanprocedure verbindingsweg komen - het 

voorontwerp ligt vanaf 13 juni tot 24 juli ter inzage – is het zaak de actiegroep meer body te 

geven. Daarom hebben we de actiegroep omgevormd tot stichting en deze ook een nieuwe 

naam gegeven. De stichting heet Zenderen filevrij. Wij blijven niet alleen strijden tegen de 

verbindingsweg, maar zetten ons ook in waar we het meeste effect verwachten om 

verkeersoverlast en negatieve effecten voor gezondheid van mens en dier tegen te gaan.  

Voorontwerp bestemmingsplan verbindingsweg in politiek beraad gemeente Borne 

Wij zullen als stichting Zenderen filevrij na de ter inzagetermijn inspreken in het politiek 

beraad van de gemeente Borne als het voorontwerpbestemmingsplan verbindingsweg aan 

de orde komt. Ook zullen we daar een integrale toekomstvisie presenteren. Deze visie gaat 

over een totaalaanpak voor weg, spoor en natuur, is van belang voor Zenderen, Borne, 

Almelo, Hengelo en Tubbergen en sluit naadloos aan op het Deltaplan verkeer & vervoer van 

het rijk, op het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Overijssel en op de Regiodeal tussen 

het rijk en de 14 Twentse gemeenten. 

Randweg Zenderen genoemd in nieuw coalitieakkoord provincie Overijssel               

Een nieuwe mijlpaal in onze acties is de concrete vermelding van een randweg om Zenderen 

in het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Overijssel. Het overhandigen van de petitie, 

het inspreken in de Statencommissie, het werkbezoek van de Statencommissie verkeer en 

de brief aan alle Statenfracties en partijen voor de statenverkiezingen hebben mede 

hierdoor hun uitwerking niet gemist.  Bovendien is de verbinding N 743 Almelo-Hengelo 

vorig jaar september opgenomen in de wegenvisie Overijssel (INO)                                                                                                     

MIRT-onderzoek naar knelpunt A1-A35 Azelo-Buren en het onderliggende wegennet 

In februari 2019 is het MIRT-onderzoek van rijk, provincie en de regiogemeenten Almelo, 

Hengelo, Tubbergen en Borne  gestart. Dit onderzoek analyseert het knelpunt A1-A35 Azelo-

Buren en het regionale onderliggende wegennet. Daar maakt vooral het regionale knelpunt 

Zenderen onderdeel van uit. Dit sluit aan op de vermelding van de randweg Zenderen in het 

nieuwe coalitieakkoord van de provincie Overijssel. De eerste uitkomsten van dat MIRT-

onderzoek worden medio 2019 verwacht. Als stichting Zenderen filevrij zullen we de 

uitkomsten nauwlettend volgen en gerichte actie ondernemen als daar het moment voor is. 
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