
 

 

 

 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  raadslid C.M. Eidhof 
Ontvangen: 17 maart 2023  

 

 
Onderwerp: Mogelijkheden knooppunt Van Koersveldweg, Vleerboersweg en Zenderseweg 
 

 
Aan de raadsgriffier, 
 

1. Is de wethouder op de hoogte dat de woning aan de Zenderseweg 44, met 4.500 m² aan grond in 
Albergen te koop staat? 

2. Is de wethouder het er mee eens dat het knooppunt Van Koersveldweg, Vleerboersweg en de 
Zenderseweg voor verbetering vatbaar is? 

3. Ziet de wethouder ook dat door de grote bosschages op het perceel Zenderseweg 44 het zicht op 
sommige plekken, met name de Vleerboersweg, slecht is? 

4. Heeft de wethouder al gekeken naar de mogelijkheden om het perceel aan te kopen om de 
wegensituatie ter plaatse te verbeteren? 

5. Momenteel ligt het Provinciale Inpassingsplan Vloedbeltverbinding ter inzage. Dit gaat uiteindelijk zorgen 
voor extra verkeer door Albergen, zo is ook vermeld in de zienswijze van de gemeente Tubbergen zelf. 
Wat is de lange termijn visie voor dit kruispunt?  

6. Kan een eventuele rotonde op deze locatie de verkeersituatie verbeteren? 
7. De provincie is zoals aangegeven druk met de Vloedbeltverbinding. Zijn er mogelijkheden om deze 

ontwikkeling te koppelen aan het kruispunt in Albergen? 
 
 

Toelichting:  
 
Deze week is de woning aan de Zenderseweg 44 te Albergen te koop komen te staan. Meerdere auto’s vanuit 
Albergen en vanuit het industrieterrein rijden daar de weg op richting Zenderen. Door de grote bomen en 
bosschages is het zicht hier niet altijd goed. Daarnaast zit net achter de bocht de Vleerboersweg, welke ook 
ontsluit op de Zenderseweg. Daarnaast is de provincie bezig met de Vloedbeltverbinding die gaat zorgen voor 
nog meer verkeer voor Albergen. Wat ons betreft een mooi moment om eens te gaan kijken naar de lange termijn 
visie voor de kruising in Albergen. 
 

Ondertekening en naam:  
 
Coen Eidhof 
Gemeentebelangen/VVD  

 

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de griffier ingediend (....) (artikel 32 Reglement van orde). 


