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Onderwerp: Verharden van een deel van de Grensweg in Langeveen

Voorgesteld raadsbesluit
1. 160 strekkende meter beton-verharding op de Grensweg in Langeveen aan te brengen
2. een krediet van € 25.000 te verstrekken en deze te dekken uit de reserve Wegen en kunstwerken

Samenvatting van het voorstel
Er wordt 160 strekkende meter beton-verharding aangebracht op het onverharde deel van de Grensweg in 
Langeveen. Hiermee wordt de stofoverlast voor aanwonenden en gebruikers van het fiets-wandelpad 
beperkt. Het laatste deel van de Grensweg blijft onverhard. Dit deel ligt tussen de begroeiing waardoor de 
stofoverlast hier minder is.

Aanleiding voor het voorstel
Bij het eerste 160 strekkende meter van het onverharde deel van de Grensweg in Langeveen is er erg veel 
stofoverlast. Fietsers en wandelaars die gebruik maken van het fiets-voetpad hebben erg veel last van het 
stof. Aanwonenden kunnen in een droge periode niet meer buiten zitten. Ze kunnen de ramen dan niet meer 
opendoen omdat het hele huis dan onder het stof komt te zitten. Dit is een grote beperking van hun 
woongenot.

De laatste jaren komt er steeds meer autoverkeer over de Grensweg, hierdoor is de stofoverlast 
toegenomen.

Beoogd resultaat van het voorstel
In het MAT bij de kernagenda Langeveen staat onder verkeersveiligheid, wat willen bereiken, het verharden 
van een stuk zandweg aan de Grensweg. De gemeente heeft naar aanleiding van een gesprek met 
aanwonenden besloten om een deel van de zandweg te verharden met een beton-verharding.

Door de eerste 160 strekkende meter van het onverharde deel van de Grensweg te verharden wordt de 
stofoverlast zodanig beperkt dat de aanwonenden weer buiten kunnen zitten. Ook kunnen ze de ramen van 
hun huizen een keer open doen zonder dat het hele huis onder het stof komt te zitten. Bovendien kunnen de 
fietsers en wandelaars weer gebruik maken van het naastgelegen fietspad.

Argumentatie
Het is in gemeente Tubbergen ongebruikelijk om onverharde wegen te verharden. Op dit deel van de 
Grensweg is in overleg met bewoners en Dorpsraad van alles geprobeerd om de overlast binnen de perken 
te houden. Helaas zonder afdoende resultaat. Door de eerste 160 strekkende meter van de onverharde weg 
te verharden met een beton-verharding zal de stofoverlast beperkt blijven. De situatie voor bewoners en 
recreanten zal hierdoor acceptabel worden. De rest van de zandweg blijft onverhard. Hier is de stofoverlast 
minder omdat de weg hier tussen de begroeiing ligt.

Externe communicatie
Er is al jarenlang contact geweest met de bewoners en de Dorpsraad van Langeveen over de stofoverlast 
aan de Grensweg. In overleg is het onderhoud van de weg aangepast en zijn er diverse materialen gebruikt 
om te proberen de overlast binnen de perken te houden. Al deze maatregelen hebben niet voldoende 
geholpen.

Financiele paragraaf
De kosten voor het aanbrengen van 160 strekkende meter betonverharding bedragen €25.000. Hier is in de 
begroting 2020 geen rekening mee gehouden, en zal er dus een afzonderlijk investeringskrediet geraamd 
moeten worden van € 25.000. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve wegen en kunstwerken. De 
jaarlijkse kapitaallasten (20 jaar afschrijving, 1,5% rente) bedragen € 1.625.



Uitvoering
De werkzaamheden zullen, na een aanbestedingsprocedure, na de zomervakantie van 2020 uitgevoerd 
worden.

Evaluatie
Hierover zijn geen nadere afspraken gemaakt.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 25 mei 2020
Nummer:  B 
Onderwerp: Verharden van een deel van de Grensweg in Langeveen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2020, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 11 mei 2020;
 
gelet op artikel 189 Gemeentewet

besluit
1. 160 strekkende meter beton-verharding op de Grensweg in Langeveen aan te brengen
2. een krediet van € 25.000 te verstrekken en deze te dekken uit de reserve Wegen en kunstwerken

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


