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DE STEM VAN ZENDEREN
Website Zenderen: www.zenderen.nl
Contact Vox: tel. 06-51209141/e-mail: info@zenderen.com
KERKBERICHTEN PAROCHIE O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN
28 augustus 2021 – 4 september 2021
Parochie Zenderen:
Parochiesecretariaat

tel. 06-81730704
e-mail: info@parochiezenderen.nl
Pastor: Ton van der Gulik
tel. 06-83992557
e-mail: pastor.vandergulik@gmail.com
Pastoraal werker: mevr. Anita Oosterik
tel. 06-23082418
e-mail: anita.oosterik@gmail.com
Coördinator bij overlijden: mevr. Lidy Wolbers
tel. 074-2661844

Van hart tot hart …
Verdriet verbergen heeft geen zin.
Het vindt altijd een weg naar buiten.
Parochiesecretariaat: tel. 06 – 81730704:
Openingstijden:
dinsdag:
14.00 - 15.00 uur
donderdag: 14.00 – 15.00 uur
Vieringen:
 Parochiekerk:
Zondag 29 aug: 10.00 uur:

Woorddienst m.m.v. cantoren
Voorgangers: PW A. Oosterik en M. Verheijen
De viering kan worden gevolgd via de kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 29 augustus 10.00 uur
Koster:
H. v.d. Aa
Lector:
Voorganger
Corona coördinator: Th. Vlaskamp
Gebedsintenties voor zondag 29 augustus 2021 :
Johan Harink (Jgd.); Marietje Koopman-Luttikhuis.
Geboren:
Op 13 juli jl. is geboren: Lennon Rien Braamhaar, zoon van Rien en Carmen
Braamhaar-Welberg en broertje van Loïs.
Op 22 juli jl. is geboren Boaz Kian Welberg, zoon van Huub en Kelly Welberg
en broertje van Liam en Yara.
Wij wensen beide families nu en in de toekomst veel geluk en gezondheid.
Kerk openen/sluiten:
Van zondag 29 augustus t/m zaterdag 4 september:
zondag:
J. Maathuis
donderdag: A./R. Wolbers
maandag:
H. Semmekrot
vrijdag:
V. Kuipers
dinsdag:
J. Wolbers
zaterdag:
S. Elferink
woensdag: H. Meulenkamp
Werkgroep onderhoud kerkhof:
Van zondag 29 augustus t/m zaterdag 4 september: groep 1/2

“Uit het Parochiebestuur”. Nr.: 23
Berichtgeving uit onze vergadering van
19 augustus 2021
1.
Plannen kerkhof
Op dinsdag 28 september 2021 wordt er voor de parochianen een
parochieavond georganiseerd. Aan de orde zullen o.a. komen:
-presentatie van de globale schetsen van de vernieuwing van het
kerkhof
-de financiële situatie van onze parochie.
Nadere berichtgeving over plaats en tijd volgen nog.
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2.
Verhuizing van parochiehuis
Wij hebben een eerste gesprek gehad met de redactie van de VOX over de
verhuizing van de apparatuur, waarmee de VOX wordt afgedrukt, gezien het
feit dat de huur van het parochiehuis per 1 januari 2022 zal stoppen.
Onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van het meeverhuizen van de
redactie van de Vox naar de Sacristie en bijruimte.
Na de vakantie wordt er een “plan van aanpak” geschreven m.b.t. de
verhuizingsplannen Parochiehuis.
3.
Coronabeleid
Het huidig coronabeleid wordt gehandhaafd, tot we meer informatie hierover
krijgen vanuit regering en bisdom. We gaan in september door met de
inschrijvingsformulieren. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst.
4.
Uitgangspunten cultuur historische graven
Wij hebben een lijst met criteria opgesteld om een graf aan te merken als
“cultuur historisch graf”. Zodra dit is vastgelegd, zullen wij hierover
publiceren.
5.
Kennismakingsgesprek burgemeester
Wij hebben een goed (kennismakings)gesprek gehad met de burgemeester
van Borne, dhr. J. Pierik. Dit was er vanwege de
coronatijd niet van gekomen. De burgemeester was erg geïnteresseerd in de
wijze waarop wij het pastoraat in onze parochie gestalte geven.
6.
Beleidsplan
Het bestuur gaat in een aparte vergadering zich buigen over een eerste opzet
van een beleidsplan voor onze parochie.
Het parochiebestuur
*****

MIVA - Missie Verkeersmiddelen Aktie
Missie van MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die
het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie
om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen.
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Auto helpt kinderen met handicap een eerlijke kans te geven
Ivainesu is veldwerker in Zimbabwe. Kinderen met een handicap hebben
hier geen toegang tot een sociaal netwerk en gezondheidszorg. Vaak worden
de kinderen achtergelaten bij grootouders zonder inkomen. Er is veel armoede
en vaak te weinig voedsel. Ivainesu spoort kinderen met een handicap op en
zorgt ervoor dat ze de juiste behandeling krijgen en naar school kunnen.
Een auto is onmisbaar
Voor het opsporen en monitoren van
de kinderen heeft Ivainesu een auto
nodig. Ze kan dan sneller grotere
afstanden afleggen en veel meer
kinderen helpen. Kinderen, die nu
afgesloten zijn van de buitenwereld
en zonder hulp geen eerlijke kans
krijgen in het leven. Helpt u mee met
een donatie?
Helpt u a.u.b. mee aan de MIVA-collecte door een gift over te maken naar
MIVA, IBAN nr. NL42 INGB 000 002950.
Ook is er a.s. zondag een extra mandcollecte bij de Woorddienst.
Waarvoor reeds veel dank.
Werkgroep MOV
*****
Pelgrim voor één dag
Een groep van ongeveer 30 pelgrims uit heel de wereld is
op 14 augustus in Polen begonnen aan een
Klimaatpelgrimage. Zij wandelen door Duitsland, Nederland
en Groot-Brittannië om aan te komen in Glasgow, waar van
1 t/m 12 november de VN Klimaattop plaatsvindt. Met deze
oecumenische pelgrimage wil men aandacht vragen voor
de klimaatcrisis en de krachten bundelen om
klimaatverandering tegen te gaan. Op hun tocht van bijna 2.800 kilometer
hebben deze pelgrims onderdak nodig. Langs de hele route zorgen kerken en
organisaties voor logies en eten.
Borne ligt op de route en wil ook graag gastvrijheid bieden. De pelgrims
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komen aan in de middag van 30 september en vertrekken daags erna voor de
volgende etappe naar Goor.
De aanwezigheid van de pelgrims is een mooie gelegenheid om plaatselijk
aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Eén van de mogelijkheden om aan
dat bewustzijn vorm te geven is om mee te wandelen op de etappe van Borne
naar Goor (ongeveer 20 kilometer wandelen) op vrijdag 1 oktober, vertrek
9.00 uur. Tot een maximum van 60 personen mogen inwoners van de
gemeente Borne en omstreken hieraan deelnemen.
U kunt zich daarvoor vóór 15 september opgeven bij dhr. Huib de Wit, e-mail:
htsldewit@ziggo.nl
U zorgt daarbij zelf voor uw eten en drinken voor onderweg en ook voor de
terugtocht naar Borne, bijv. met trein of bus.
Om aan de benodigde geldmiddelen voor het ontvangen en verzorgen van de
pelgrims te komen kunt u een bijdrage leveren in de vorm van een eenmalige
donatie op één van de volgende rekeningnummers onder vermelding van
‘Klimaatpelgrimage’:
-NL63 RABO 0309 4006 94 t.n.v. PCI HH Jacobus en Johannes
-NL42 ABNA 0590 0489 61 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost
-NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Borne
Een hartelijke groet van de plaatselijke werkgroep,
pastor Ria Doornbusch, ds. Johan Meijer, ds. Carla Borgers en Huib de Wit
*****
Ontspanningsmiddag Zonnebloem Hertme-Zenderen
Graag willen wij u mededelen dat er woensdagmiddag 6
oktober een ontspanningsmiddag is bij het Hoogspel in Delden
voor de cliënten van de Zonnebloem afdeling Hertme-Zenderen.
Hier willen wij u graag voor uitnodigen.
De kosten voor deze middag zijn 15,00 euro p.p.
De zaal gaat open om 13.30
Graag voor 6 september opgeven bij Lidy Westerhoff
Mail Adres: lidy.westerhoff@hotmail.com Telefoonnummer: 074-2664645
Met vriendelijke groet,
Zonnebloem Hertme-Zenderen
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KWF Kankerbestrijding collecteert van 5 t/m 11 september
Het KWF is blij dat er dit jaar weer volop gecollecteerd kan
worden. Door de coronacrisis was de landelijke opbrengst
vorig jaar ongeveer een derde lager dan normaal:
€ 4,2 miljoen in plaats van € 5,8 miljoen.
1 op de 3 krijgt kanker
We hopen dit jaar weer meer geld op te halen voor
kankeronderzoek en -zorg. “Dat is hard nodig, want nog altijd
krijgt 1 op de 3 Nederlanders kanker. Bovendien heeft de kankerzorg flink te
lijden gehad onder de coronacrisis. Veel operaties zijn uitgesteld, diagnoses
later geconstateerd. Voor al die patiënten is het belangrijk dat zorg snel weer
op volle sterkte komt.”
Helpt u mee?
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (5 tot en met 11
september) wordt in Zenderen weer huis-aan-huis gecollecteerd.
Hebt u iets over voor het goede doel, dan kunt u op de volgende manieren
doneren:
- contant, door munt- of briefgeld in de collectebus te doen.
- met de telefoon, door een QR-code te scannen. Die staat op de
collectebus afgebeeld.
- het is ook mogelijk uw donatie over te maken naar het
rekeningnummer van de KWF-Kankerbestrijding Afdeling Borne:
NL95 RABO 0145 6009 71 t.n.v. KWF Kankerbestrijding
o.v.v. 14062 afd. Borne wijk 9
Alvast bedankt voor uw gift
Namens KWF Zenderen
Betsy Paus
*****
Afwastalent gezocht
Restaurant ’t Seminar is op zoek naar nieuwe collega’s voor in de
afwaskeuken!
Ben je minimaal 15 jaar, wil je werken in de horeca en ben je
beschikbaar in het weekend, neem dan telefonisch contact op
met ’t Seminar, tel. 074 2595979. (Vragen naar Jelle)
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WE MOGEN WEER! FEEST
Binnen SINDRON, De Huiskamer van Zenderen.
Zo kondigden we in de VOX van 9 juli het terugkom feest aan. HELAAS Door de
maatregelen rond Corona mogen we het feest niet in SINDRON vieren. Dit is
de reden dat wij ervoor hebben gekozen om het feest uit te stellen.
Wanneer we de mogelijkheid hebben om het feest te organiseren dan halen
we al onze ideeën weer uit de kast en gaan we aan het werk om dat knalfeest
met de inwoners van Zenderen alsnog te vieren.
Dat betekent niet dat er niets te doen is binnen De Huiskamer van Zenderen.
Op maandagavond oefent de ’t Is Ma Waj Went band, het dweilorkest van
Zenderen. https://www.dweilorkestzenderen.nl/
Dinsdagavond is vanaf september weer de Bridgeclub actief. Ze kunnen
hiervoor nog nieuwe leden gebruiken. Neem contact op via info@sindron.nl
Op de woensdagavond is de Biljartclub gezellig aan het biljarten.
We hebben twee nieuwe ideeën verder uitgewerkt.
Vanaf oktober start ons maandelijkse HUISKAMER MAAL
Samen koken en Samen eten in De Huiskamer van Zenderen.
Elke tweede woensdag van de maand.
 Kook en eet je mee dan is de start om 11.00 uur.
 Eet je mee dan is de start om 12.30 uur.
Na afloop is er tijd om gezellig samen te zijn en een kaartje te leggen.
Voor het HUISKAMER MAAL is er een maximum aantal deelnemers van 12
personen. Je kan je hiervoor aanmelden via info@sindron.nl uiterlijk op de
maandag voorafgaande aan het HUISKAMER MAAL.
Het eerste HUISKAMER MAAL vindt plaats op 13 oktober.
Het thema is dan “ SINDRON MAAL.” (Elke maand is er een ander thema).
De kosten voor het HUISKAMER MAAL zijn € 7,50 inclusief water, exclusief een
drankje.
Ben je een Hobbykok en denk je…. Hey dat is wat voor mij? Meld je dan ook
aan.
We willen graag een Repair Café opstarten op de vierde zaterdagmorgen van
de maand, vanaf oktober, om kleine reparaties uit te laten voeren binnen De
Huiskamer van Zenderen. Maar dan hebben we handige handen nodig……
Zenderen kent veel handige mensen. Kom jij het team van het Repair Café
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versterken? Mail ons! Je hoeft niet elke maand te kunnen. Een keer per twee
maanden is ook al fijn. Bij meerdere vrijwilligers kan er een schema in overleg
worden gemaakt. Mail; info@sindron.nl
Repair Café.
4e zaterdag van de maand vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur zijn er vrijwilligers die
kijken of er een reparatie mogelijk is. Wanneer dit kan, dan worden daarvoor
de kosten van het materiaal berekend.
Terwijl er gekeken wordt of er een reparatie mogelijk is, is er de mogelijkheid
om een kop koffie of thee te drinken.
Aanmelden voor een reparatie hoeft niet, maar mag wel. Kan handig zijn, de
vrijwilligers kunnen dan rekening houden met de materialen die ze
meenemen.
Gaat het om een groot of zwaar apparaat, dat niet vervoerd kan worden, mail
ons dan ook. Dan kijken we of er iemand op die zaterdag even thuis komt
kijken. Ook dan moeten de onkosten vergoed worden.
Er mag altijd een bedrag in de HUISKAMERpot als dank voor de reparatie.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om in De Huiskamer van Zenderen te
organiseren. Wij vragen dan ook van de inwoners van Zenderen of zij nog
ideeën hebben voor activiteiten in het SINDRON.
Dat kan een eenmalige avond zijn of een terugkerende activiteit.
Als leeftijd: Van jong tot oud.
De donderdag en vrijdagavond zijn de vrije avonden. Op de woensdag middag
zijn er ook mogelijkheden.
Laat van je horen! Suggesties zijn van harte welkom via info@sindron.nl
Graag tot ziens in De Huiskamer van Zenderen
Het bestuur, Ronald, Sandra, Gerjonne en Jeanine.
*****
Realisatie zonnepark op de Elhorst/Vloedbelt.
Huidige stand van zaken:
Zoals bekend wil Twence een zonnepark realiseren op een deel van de 40 ha
grote stortlocatie E/V. Dit zonnepark beslaat ca 10,5 ha.
Op dit perceel zijn nog geen maatregelen getroffen waardoor er gestort kan
worden, met andere woorden er is nog geen onderafdichting aangebracht.
Het is nog maagdelijk gebied.
-8-

Het resterende gedeelte van de stortplaats, ca 30 ha, heeft al wel een
onderafdichting maar is bij lange na nog steeds niet volgestort waardoor er
nog een grote reservecapaciteit aanwezig is met nog voor 10-tallen jaren
stortcapaciteit.
Zo is er ca 10 jaar geleden nog een plm. 4 ha groot stortcompartiment
aangelegd waarvan tot op heden nog geen gebruik is gemaakt.
T.b.v. de mestverwerkingsinstallatie is door de Provincie specifiek een
PIP (Provinciaal inpassingsplan) opgesteld waarin tevens is opgenomen dat de
jaarlijkse stortcapaciteit verlaagd is van 190.000 ton/j naar 95.000 ton/j.
Ook is er, door gebrek aan te storten afval, de stortlocatie E/V vanaf het jaar
2000 niet meer in exploitatie.
Het is de bedoeling van Twence om voor de duur van 25 jaar op dit gedeelte
van de stortlocatie (10,5 ha) een zonnepark te realiseren. In feite maken zij
een oneigenlijk gebruik van de bestemming “afvalstort". Het voordeel hiervan
is dat voor de duur van 25 jaren op die 10,5 ha niet gestort kan worden.
Echter het bekende gezegde “ieder voordeel heeft zijn nadeel" is ook hier van
toepassing. Er ligt een addertje onder het gras.
De stortlocatie E/V is in 1994 geopend, in 2000 is zij al weer buiten werking
gesteld omdat simpelweg geen te storten afval meer aanwezig was. O.a.
preventie, hergebruik, compostering en verbranding hebben hier voor
gezorgd.
Dit betekent dat er al ca 20 jaren niet meer gestort is en dit zal waarschijnlijk
ook zo blijven. Tel daarbij de 25 jaren voor de 10 ,5 ha en men komt dan op
ca. 45 jaren.
Desondanks wil Twence na afloop van die 45 jaren, tegen alle logica en
redelijkheid in, de oorspronkelijke bestemming “stort" op die 10,5 ha blijven
handhaven. Dit is volkomen ongeloofwaardig, elke motivering en
onderbouwing ontbreekt hiervoor.
De praktijk bewijst dat storten niet meer van toepassing is. Alleen bij
calamiteiten zou dit het geval kunnen zijn doch er is ruim voldoende reserve
stortcapaciteit aanwezig.
Zonnepanelen op een stortlocatie zijn verre te verkiezen boven plaatsing van
zonnepanelen op nog aanwezige weilanden met als voordeel dat de
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zonnepanelen zo goed als aan het oog onttrokken kunnen worden mits hier de
nodige aandacht aan wordt besteed.
De Stichting Behoud Elhorst/Vloedbelt is dan ook voornemens om te trachten
de bestemming “afvalstort” voor de 10,5 ha te laten vervallen en hiervoor een
andere passende bestemming aan te laten geven met als doel dat na die 45
jaren niet meer gestort kan worden op die 10,5 ha.
Uiteraard stuit dit op tegenstand van Twence doch daar zijn procedures voor.
De provincie heeft inmiddels op 5 Juli 2021 een ontwerp-besluit
omgevingsvergunning genomen t.b.v. het zonnepark. Vanaf 9 Juli heeft men 6
weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Ook de gemeenteraad van Borne is hierbij betrokken omdat deze een zgn.
ontwerp-besluit “verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) moet afgeven. Via
een unaniem ondersteunde motie heeft de gemeenteraad aangegeven dat
ook zij een passende nieuwe bestemming wil voor die 10,5 ha waardoor er na
afloop van die 25 jaren niet meer gestort kan worden op dit gebied. Deze
motie is tegelijkertijd met het ontwerpbesluit VVGB in de gemeenteraad van
23-3-2021 aangenomen.
Twence heeft over deze motie nog geen besluit genomen, dit zal pas in het
najaar plaats vinden. Voor de provincie was dit geen beletsel om toch alvast
een ontwerp-besluit Omgevingsvergunning te verlenen. Feitelijk had dit niet
kunnen gebeuren zonder dat er een besluit was genomen over de motie. Ook
hier besteden wij aandacht aan.
Na deze voorlopige procedure volgt er, als de provincie blijft volharden, nog
een definitieve procedure waarbij een definitieve VVGB moet worden
afgegeven door de gemeenteraad van Borne.
De gemeenteraad heeft dan opnieuw de mogelijkheid om de bestemming
voor het zonnepark aan te passen maar dan nu via een amendement dat een
dwingend karakter heeft. De motie was een verzoek.
De gemeenteraad kan in dit geval het heft in handen nemen. Deze definitieve
VVGB is bepalend, geen VVGB dan ook geen Omgevingsvergunning.
In deze fase kan beroep worden aangetekend.
Het is dus nog geen gelopen race.
Wij houden U op de hoogte.
Stichting behoud E/V
E.J.A. Mossel
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DORPS(P)RAAD
(waarin de Dorpsraad Zenderen periodiek van zich laat horen)
Beste Zenderenaren, in deze DORPS(P)RAAD wil de Dorpsraad u bijpraten over
wat er speelt. Daarmee bent u weer op de hoogte en kunt meedenken en
praten als u wilt.
De VLOEDBELTVERBINDING.
Kort geleden hebben de Provinciale Staten van Overijssel 40 miljoen euro
gereserveerd voor de aanleg van de Vloedbeltverbinding. Samen met de 5
miljoen van Borne en nog eens 5 miljoen van de regio, is er nu voldoende geld
om de weg aan te leggen. Wij horen daarvoor een termijn van 5 jaar. Kern is
het aanleggen van een rondweg om Zenderen, lopend van de ElhorstVloedbelt via Het Vlier naar het knooppunt Azelo (met mogelijk in de
toekomst een aansluiting op de A1/A35) en dan vervolgens langs de grote weg
richting Borne, achter het crematorium langs. Van de Elhorst-Vloedbelt zal er
dan ook nog een grote bocht worden aangelegd ruim om de sportvelden heen
naar de Albergerweg.
Althans, dit is de optie (genaamd “bundeling A1/A35”) die de voorkeur geniet
van Provinciale Staten, van de gemeente Borne en van ons, Dorpsraad
Zenderen. Er is nog een tweede optie in het spel, waarin de rondweg pal langs
de spoorlijn wordt aangelegd. Deze optie heeft de voorkeur van Dorpsraad
Bornerbroek en van gemeente Almelo (zij het dat de laatste nog met nadere
beeldvorming bezig is). Hoewel uit de studies blijkt dat deze optie tot een
grotere reductie van het verkeer door Zenderen zal leiden, vinden wij dit een
onaanvaardbare doorsnijding van de Zenderse Es, die daarmee ook een extra
hindernis wordt voor het vele voet- en fietsgangersverkeer aldaar. Ook zal
alsnog de verbinding met Azelo moeten worden gemaakt als men in de
toekomst besluit een aansluiting op de A1/A35 te maken. Ten slotte is in deze
optie opgenomen dat er een verbinding wordt gemaakt naar de N743,
ongeveer ter hoogte van de Mariakapel.
De Dorpsraad Zenderen stemt dus in met de optie “bundeling A1/A35”,
inclusief de verbinding tussen de N744 en de N743, en ook inbegrepen de
verdere afwaardering (lees: aanzienlijke snelheidsbeperkingen) van de N743.
Wij zien deze optie als de optimale combinatie van een zeer aanzienlijke
verkeersreductie in Zenderen en het behoud van bereikbaarheid van het dorp
voor inwoners en ondernemers, tegen een relatief beperkte aantasting van de
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natuur. Omdat ook de Stichting Zenderen Filevrij (speciaal voor deze
problematiek opgericht) de keuze voor de “bundeling A1/A35” onderschrijft,
gaan wij ervan uit dat voor deze optie in de Zenderense bevolking voldoende
draagvlak bestaat.
Het geld is er dus, maar het exacte tracé van de Vloedbeltverbinding moet
tegen het eind van het jaar nog worden vastgesteld. Het betrokken
projectbureau en de gemeente Borne zullen voor nader overleg contact
opnemen met Zenderenaren die op of aan het traject wonen. Laat ons weten
als u het gevoel heeft dat u onvoldoende wordt gehoord. Waarschijnlijk in
september/oktober zal door hen ook een voorlichtingsbijeenkomst voor alle
geïnteresseerde Zenderenaren worden georganiseerd. Tegen die tijd komt ook
een digitale weergave van het tracé ter beschikking, mogelijk ook een droneopname ervan. Na de besluitvorming over het tracé gaat dan ook nog de
bestemmingsplanprocedure lopen, waarin iedere burger zijn/haar zienswijze
kan indienen (en uiteindelijk ook nog naar de rechter kan stappen). Het kan
dus nog wel even duren, maar de Dorpsraad is blij dat er nu in ieder geval echt
wat aan de verkeersoverlast in Zenderen gaat gebeuren. Wij houden u op de
hoogte.
DORPSAMBITIE.
De aanleg van de Vloedbeltverbinding en verdere (vooral
snelheidsbeperkende) maatregelen zullen de verkeeroverlast in Zenderen zeer
aanzienlijk doen afnemen. Goede zaak dat desondanks de Zenderense
ondernemers bereikbaar blijven en dat lokaal verkeer ook mogelijk blijft. Met
de sterke afname van het verkeer wordt het misschien mogelijk ons dorp een
beetje aantrekkelijker in te richten. Ook om andere redenen is het goed om
nog eens te kijken naar wat we nu eigenlijk met Zenderen willen. Onze
bedoeling is om daarvoor een “Dorpsambitie” (eerder genoemd “dorpsplan”)
te ontwikkelen, bij voorkeur samen en met steun van de gemeente Borne. De
Dorpsraad heeft hiervoor een eerste informeel overleg met burgemeester
Pierik en wethouder Kotteman gehad en later ook met een aantal betrokken
experts van de gemeente. De algemene indruk die wij uit dat overleg kregen is
dat de gemeente zelf geen of nauwelijks idee heeft over de ontwikkeling op
termijn van Zenderen. Men gaat er geheel van uit dat wij zelf en op eigen
kracht met een visie komen. De burgemeester gaf nog wel aan dat de
gemeente zelf ook start met de ontwikkeling van “MijnBorne 2030”, een
actualisatie van het huidige MijnBorne. Hij zei dat het goed zou zijn als onze
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Zenderense plannen ook passen onder die paraplu. In dat geval kan de
gemeente wellicht toch bijspringen.
Dus vooralsnog moeten we het eerst zelf doen !! Enige tijd geleden hebben wij
u een enquête gezonden waarin wij u vroegen naar verbeterpunten. Daarop
zijn veel reacties ontvangen, die vooral betrekking hadden op verbeteringen
van het groenonderhoud en het afvangen van onveilige verkeerssituaties.
Allemaal zinvolle suggesties waarvan de meeste inmiddels zijn uitgevoerd. Een
echte ambitie over wat-willen-we-met-ons-dorp kwam daarmee echter niet
tot stand. Daarom willen wij u nu eerst een mogelijk “totaalplaatje”
voorleggen, dat wij dan verder samen met u kunnen vaststellen en daarna
uitvoeren. Daarin zullen ten minste aan de orde komen verkeer, wonen,
voorzieningen, maatschappelijk vastgoed, recreatie en toerisme. Om dit op te
starten willen wij bij voorkeur het advies zoeken van een expert(-bureau) op
het gebied van planologie. Die moet dan aangeven wat voor reële
ontwikkelingsmogelijken voor Zenderen van toepassing zouden kunnen zijn.
Omdat een dergelijk advies doorgaans een hoop geld kost, zoeken wij
daarvoor hulp uit de gemeentekas of via een provinciale subsidie. Wij zijn daar
nu mee bezig en wij houden u op de hoogte. Natuurlijk juichen wij iedere
suggestie van u toe. Zo hebben Martin Tijhuis en Eric Kwint al belangrijke
bijdragen geleverd en wij gaan op dit onderwerp graag met hen door.
WOONVISIE
Inmiddels is een begin gemaakt met het actualiseren van de huidige Woonvisie Borne (Woonvisie Borne 2018-2028). Daarin worden de uitgangspunten
van het woon- en woningbouwbeleid aan de hand van een aantal thema’s in
de gemeente Borne vastgesteld. Dit wordt geleid door de gemeente. Van onze
zijde neemt de werkgroep Wonen o.l.v. Martijn Wijnstra daaraan deel.
Natuurlijk is er ook in Zenderen behoefte aan woningbouw. Vooral voor
jongeren en voor ouderen zijn geschikte woningen nodig. Het is goed om te
zien dat er inmiddels al een aantal appartementen in bestaande, deels
leegstaande gebouwen zijn geplaatst of nog worden toegevoegd. Op het plan
Oosterveld zijn de laatste kavels inmiddels verkocht of in optie waarbij de
mogelijkheid voor de dorpsuitbreiding voor nu is gestopt. De woningmarkt is
de afgelopen jaren sterkt veranderd, daarbij lijkt het erop dat het tot nu toe
geldende beleid wordt losgelaten en dat er meer ruimte voor woningbouw
mogelijk zal worden met als doel te komen tot een toekomstbestendige
woningvoorraad voor het dorp.
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Om de woonbehoefte in te schatten maakt de gemeente gebruik van
informatie van een extern onderzoeksbureau en hecht daarnaast veel waarde
aan de input vanuit het dorp. Deze informatie zal door de werkgroep Wonen
worden verzameld en besproken met de gemeente. Er wordt bewust gekozen
om het beleid niet tot achter de komma te formuleren om per situatie ruimte
te bieden aan de creativiteit van de inwoners en ruimte te maken voor
maatwerkoplossingen.
Tegen het eind van dit jaar moet de nieuwe woonvisie gereed zijn waarna dit
verder zou moeten wordt uitgewerkt in een “structuurvisie” waarin staat
aangegeven wat, waar en wanneer zal (kunnen) worden gebouwd. Wij
proberen het vernieuwde beleid te laten passen in de eerder genoemde en
nog te ontwikkelen Dorpsambitie. De werkgroep Wonen houdt u op de
hoogte. Mocht u op dit punt al ideeën hebben, dan horen wij die graag van u.
DUURZAAMHEID en ENERGIETRANSITIE.
Hoofdpunt is dat we in 2050 van fossiele brandstoffen af moeten en dat we in
2030 al een eind daarheen op weg zijn. U zult ongetwijfeld in de landelijke en
de regionale pers hebben gezien dat er veel discussie is over zin en onzin van
de Regionale Energie Strategieën (RES) en de daaraan gekoppelde
maatregelen. Toch blijft er (van bovenaf) druk staan op de snelle uitvoering
van internationale en nationale milieuafspraken. Het lijkt alsof alles in een
stoomketel ontwikkeld moet worden, waardoor velen het overzicht kwijt zijn,
waarschijnlijk de besturen inbegrepen. Wij hebben er als dorpsraad enkele
malen op aangedrongen om een betere voorlichting te bieden aan de
inwoners. Wij vinden dat dit niet aan de dorpsraad moet worden overgelaten.
Dat is overigens niet echt het plan, maar af en toe zou je dat wel gaan
denken. Op dit moment is Huub Welberg ons gezicht naar buiten, maar hij
staat er alleen voor. Dus als u zich het onderwerp aantrekt en u heeft een
klein beetje tijd ter beschikking, meld u dan aan (zie onderaan) om Huub en
daarmee Zenderen verder te helpen. Wij zoeken vooral jongeren om ons te
helpen met dit tot ver in de toekomst rijkende onderwerp. Overigens zijn wij
Ed Mossel zeer erkentelijk voor zijn niet-aflatende inzet voor het goede
behoud van Elhorst-Vloedbelt. Wij bevelen zijn artikelen over de
mestverwaarder en over het komende zonnepark van harte aan.
In de RES-Twente wordt iedere gemeente geacht een bepaalde inspanning te
leveren op het gebied van zonnepanelen, windmolens en warmtevoorziening
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(bijvoorbeeld stadsverwarming). Dat laatste zal voor Zenderen niet of
nauwelijks van toepassing zijn.
V.w.b. windmolens (NB: molens van 250 meter hoogte !!) lijkt men het er over
eens te zijn dat we niet overal verspreid losse windmolens moeten willen,
maar dat zij meer worden “geclusterd” (in groepen) omdat dat ook technisch
efficiënter te besturen valt. Daarvoor zullen gemeenten dus met elkaar
moeten overleggen waar zij gezamenlijke windmolenparken willen plaatsen.
Bovendien wil men de molens liever langs auto- en vaarwegen plaatsen. Ten
slotte is er een discussie gaande over de normen van plaatsing. Moet men
bijvoorbeeld de duitse norm “afstand tot woning is minimaal 10 keer de
molenhoogte” toepassen, of blijft men vasthouden aan de huidige norm.
De toepassing van zonnepanelen op het dak en in zonnevelden lijkt het
grootste draagvlak te hebben. Op veel huizen in Zenderen worden
zonnepanelen geplaatst. De vraag is nu of en waar er nog zonnevelden nodig
zijn. Het vermogen van het Twence-zonnepark dat op de Elhorst-Vloedbelt
komt, telt voor de verplichting van Twente als geheel. Omdat Borne daarvan
slechts een klein deel is, moet zij toch nog vrijwel haar hele
inspanningsverplichting bijplaatsen. En laat nou net de geschikte gebieden
vooral rondom Zenderen liggen…..
Wilt u eens dieper op de zaak ingaan, kijk dan op (als u dit artikel leest in de
VOX, ga dan even op het internet naar www.zenderen.nl, daar kunt u de links
aanklikken)
 Nationaal Programma Regionale Energiestrategie - Regionale
Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nl)
 Regionale Energiestrategie Twente | Meer weten?
 Voorpagina - Energie van Borne
Let op: het plaatsen van zonneparken en windmolens is voor een belangrijk
deel gebaseerd op individueel initiatief. Wethouder Kotteman liet ons weten
dat er al verscheidene initiatieven zijn, zonder te noemen welke dat specifiek
zijn.
Daarnaast gaat men ervan uit dat zo veel mogelijk participatie moet worden
toegepast. Dit betreft het “gezamenlijk ontwikkelen”, maar vooral ook het
“gezamenlijk eigendom”. Hoe dat in de praktijk zal uitwerken moet van geval
tot geval worden bekeken. Met Twence is een eerste informeel gesprek
geweest over participatie in het zonnepark op de Elhorst-Vloedbelt. Nog geen
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concrete resultaten. Ook wordt met Twence overlegd over de aanwending van
het door hen ter beschikking te stellen omgevingsfonds. De betrokken
contactgroep o.l.v. Gerrit Demmer zal u op een geschikt moment daarover
nader informeren.
HET VLIER
Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de spoorwegovergang bij het Vlier nu
geheel is afgesloten. De gemeente had de dorpsraad daarover vooraf
geraadpleegd. Natuurlijk hebben wij onmiddellijk met dat plan ingestemd.
Voor het geval u daar anders over denkt of een andere oplossing ziet: u kunt
op info@borne.nl een exemplaar opvragen van het document
“Ontwerpbesluit om de spoorwegovergang Het Vlier in Zenderen te
onttrekken aan het openbaar verkeer”. U heeft dan t/m 18 augustus
gelegenheid om daarop bij de gemeente te reageren. N.B: Ter info, op Het
Vlier zal zeer waarschijnlijk een tunnel in de nieuwe rondweg onder de
spoorbaan worden aangebracht.
4-MEI VIERING
Gerrit ter Brugge voert al vele jaren de regie over de 4mei/dodenherdenking
bij het monument op de Elhorst/Vloedbelt. Wij willen hem en de mensen die
hem daarbij helpen daarvoor heel hartelijk danken. Zij hebben gezorgd voor
een waardige herinnering aan hen die in Zenderen zijn gevallen. Wij zullen er
alles aan doen om deze herdenking te laten voortduren. Gerrit is echter al op
gevorderde leeftijd en hij vroeg ons daarom onlangs of wij, de dorpsraad, dit
van hem wilden overnemen op het moment dat hij daartoe niet meer in staat
zal zijn. Natuurlijk willen wij graag die continuïteit bieden, maar het zou mooi
zijn wanneer iemand uit de Zenderense bevolking zich daartoe aanmeldt. Het
is niet zoveel werk, maar toch erg belangrijk.
Tot zo ver deze tweede Dorps(p)raad.
Met vriendelijke groet.
Jan Kruidenier (voorzitter Dorpsraad Zenderen)
Voor al uw aanmerkingen en aanmeldingen:
J.C. Kruidenier
Erve Escher 9
7625NG Zenderen
jckruidenier@hotmail.com
074-8528929
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