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2 september 2019

Onderwerp: werkzaamheden infrastructuur Zenderseweg Albergen

Aan de voorzitter van de raad,
Op 9 juli jl. heeft de gemeente in zalencentrum Morshuis een informatiebijeenkomst gehouden over
rioleringswerkzaamheden aan en onder de Zenderseweg te Albergen. In de uitnodiging is reeds
aangegeven dat de bestaande infrastructuur, waaronder “de rijbaan, verhoogde plateau’s,
drempels, parkeerplaatsen en trottoirs in principe” niet wijzigt. Uitzondering hierop is de indeling van
de rijbaan. Hier worden in het verlengde van het asfaltgedeelte van de Zenderseweg
fietssuggestiestroken aangelegd. Dit onderwerp leidt tot vragen die zowel zien op de inhoud als het
proces rondom de werkzaamheden. Alvorens tot vraagstelling over te gaan, worden de vragen
onderstaand ingeleid.
Functie
In Albergen spelen reeds jaren vraagstukken rondom de inrichting en de centrumfunctie van de locatie
rondom de supermarkt. Reeds in 2006 zijn initiatieven door de dorpsraad aan de orde gesteld om het
centrumgebied aan te pakken. Naast de Zenderseweg zijn er diverse partijen die belang hebben bij
een aangepaste nieuwe inrichting van het gebied. Onder meer de parkeerplaats tegenover de
supermarkt en ter plaatse van de manufacturenwinkel, maar ook het gedeelte dat aansluit op de
Hoofdstraat bieden kansen indien zij bij werkzaamhedenworden worden betrokken.
De voorgenomen plannen zijn via een uitnodiging en folder aan de aanwonenden bekendgemaakt; via
een krantenbericht is een uitnodiging gepubliceerd. De plannen zijn niet op voorhand besproken met
de dorpsraad. Voor zover bekend is anderszins niet vooraf met inwoners van Albergen over de
werkzaamheden gecommuniceerd om zodoende functionele kansen te bespreken.
Inrichting
Zoals in de uitnodiging is aangegeven is het voornemen om de werkzaamheden toe te spitsen op
vervanging van het riool en de infrastructuur in hoofdzaak te herstellen in de huidige situatie. De
drempels zijn decennia terug aangebracht als snelheidsremmers. Nu de van Koersveldweg als
rondweg fungeert is het ons inziens zaak om de weg opnieuw en naar de huidige eisen en
standaarden in te richten. De huidige inrichting van de Zenderseweg is onvoldoende aanpast aan de
klimaatveranderingen en de effecten daarvan. Zo heeft in week 27 de Zenderseweg nog vol gestaan
met water. De zorg bestaat dat het wederom aanbrengen van drempels leidt tot het herhaald
optreden van “kuipvorming”. Bovendien wordt er voor zover bekend geen gebruik gemaakt van een
asverspringing.
Planning
In de aanvankelijke planning is aangegeven dat de werkzaamheden zouden starten in oktober.
Dat zou leiden bezwaren, De werkzaamheden zouden volgens de planning nog gaande ten tijde van
de carnavalsoptocht. Door de organisatie van het Carnaval Albergen is geconstateerd dat dit zeer
onwenselijk is.

Een tweede reden om de planning te heroverwegen is gelegen in het feit dat de aanwonenden wordt
gevraagd om het hemelwater af te koppelen. Werkzaamheden in tuinen etc. zijn in de winterperiode
(donker, nat, koude, vorst) niet praktisch. Ambtelijk is vernomen dat de planning waarschijnlijk zou
opschuiven.
Vragen
CDA Tubbergen heeft op basis van bovenstaande de volgende vragen:
-

-

-

Heeft uw college functionele kansen in het gebied rondom de Zenderseweg betrokken bij de
planvorming rondom de werkzaamheden? Zo ja, kunt u inzicht bieden in die afweging? Zo
nee, waarom niet?
Zijn inwoners en ondernemers naar uw mening voldoende en tijdig betrokken bij de
totstandkoming van de plannen? Zo nee, bent u bereid om deze alsnog te betrekken alvorens
tot uitvoering wordt overgegaan?
Voldoet de voorgenomen inrichting van de Zenderseweg aan de eisen en standaarden van
deze tijd, mede met het oog op klimaatverandering?
Kan uw college inzicht bieden in de actuele planning?

Conform het Reglement van Orde artikel 37, verzoeken wij om beantwoording in de raadsvergadering
van maandag 23 september a.s.
Toelichting: zie vorenstaande
Ondertekening en naam:
CDA,

A.H.M. Eidhof

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad
ingediend (....) (artikel 37 Reglement van orde).

