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Geacht college, 

Onderhoud wegen 
De VVD fractie heeft vragen omtrent het onderhoud van wegen. Het is positief dat wegen regelmatig 

in aanmerking komen voor onderhoud. Het aanbrengen van nieuw asfalt wordt door derden 

uitgevoerd, het bermonderhoud of door 

derden of door de gemeente zelf. Een 

recent voorbeeld in het buurtschap 

Nutter: de Slengteweg is recent 

voorzien van een nieuwe asfaltlaag en 

de berm is perfect aangevuld, de 

Bovenesweg daarentegen een aantal 

jaren geleden en de berm is niet correct 

aangevuld. Hierbij ontstaan gevaarlijke 

situaties als je eenmaal van de weg af 

bent en er weer op wilt (een 

hoogteverschil van berm t.o.v. het asfalt 

van 10cm is niet uitzonderlijk). Maar 

zoals aangegeven er bestaan ook 

voorbeelden waarbij het correct 

opgeleverd is. Toch is het niet wenselijk 

dat er gevaarlijke situaties voordoen 

waarbij fietsers, automobilisten e.d. van de weg raken en daarbij letsel oplopen. 

Bermonderhoud: 
Gemeentewegen worden vaak voorzien van grasklinkers, deze hebben als doel om het passeren op 

de smallere wegen te vereenvoudigen. Echter de grasklinkers en de berm sluiten vaak niet goed op 

elkaar aan. Eenmaal van de klinkers af is het lastig om te corrigeren, en het is slecht voor de banden. 

Hierbij wel aangevende dat het niet overal het geval hoeft te zijn, maar onderzoek is hierin 

noodzakelijk daar het reeds op veel plekken wel aan de orde is. Voorbeelden zijn o.a. Tubbergerdijk 

te Nutter en de Bornsestraat van Weerselo naar Saasveld. Tevens zijn op veel plekken de bermen 

drassig met gevaar op wegzakken daar de sloten ondiep zijn dan wel dat de sloot door 

grondeigenaren bij hun grond aangetrokken is waardoor de sloot in zijn geheel verdwenen is. Een 

goede afwatering is dan niet mogelijk. 

Toelichting: 
Bij de Bornsestraat is het voornaamste dat het ontbreekt aan grasklinkers waardoor de bermen er compleet 
worden uitgereden, met diepe scherpe asfaltranden tot gevolg. De gemeente vult deze bermen “soms” op met 
duur bermgrind zodat alle wegverkeer dit binnen 2 maand er weer uit rijdt. Het verkeer rijdt dit berm grind eruit 
doordat de straat te smal is om elkaar te passeren. 

 

 
Figuur 1: Voorbeeld onderhoud Slengteweg/Bovenesweg 
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Gescheiden fietspad naast wegen 
In enkele delen van de gemeente is er behoefte aan een gescheiden fietspad, los van de weg. 

Wellicht is dit verzoek reeds eerder aan de orde geweest, maar o.a. de Bornsestraat bij Weerselo is 

hier een voorbeeld van. Veel ‘zwaar’ verkeer en tevens fietsers die af en toe gebruik kunnen maken 

van een gedeeltelijk fietspad maar niet langs de gehele straat. Dit komt de veiligheid niet ten goede. 

Toelichting: 
Ook is de Bornsestraat in het donker als fietser/wandelaar geen veilige weg. De weg is dan wel op elk kruispunt 
voorzien van straatverlichting, de plaatsen langs de Bornsestraat waar geen fietspad zit moeten 
fietsers/wandelaars tussen het vracht- en landbouwverkeer “zien te overleven”. 

Ter voorbeeld hoe de gemeente Borne dit heeft opgelost voor 
haar inwoners: het stuk fietspad langs de Bornsestraat t/m hotel 
Jachtlust is verlicht, hierdoor kunnen inwoners van Borne naar 
Hertme zich in het donker veilig lopend of fietsend verplaatsen. 

Voor inwoners van Weerselo is het onmogelijk om rechtstreeks 
naar Borne te fietsen/lopen over veilige wegen. Ook de 
Gunnerstraat naar Saasveld heeft veel verkeer te verwerken, op 
deze straat is lopen en fietsen geen veilige manier van 
verplaatsen. Dit heeft niet alleen te maken met het ongeval, 
helaas met een dodelijke afloop, op 9 januari 2021. Er zijn 
genoeg statistieken van ongevallen (helaas meerdere met 
dodelijke afloop) op zowel de Bornsestraat als de Gunnerstraat.  

Een fietspad en verbetering van het wegdek kan bij deze straten 
ongelukken helpen voorkomen en heeft een zeer positief effect 
op de bewegingsruimte voor fietsers, wandelaars, etc. rondom 
Weerselo. 

Om een indicatie te geven van hoezeer inwoners uit Weerselo 
toe zijn aan een veilige weg blijkt wel uit hetgeen dat het 
wandelpad tussen de kruising Plegtsweg en kruising 
Wenshofsteeg druk wordt gebruikt. 

Op beide straten wordt door het verkeer veel te hard gereden, dit probleem is bij de gemeente bekend en op de 
Bornsestraat wordt er regelmatig op snelheid gecontroleerd door de politie. Echter is alleen controleren op 
snelheid niet voldoende om de veiligheid langs de beide straten te verbeteren. 

Figuur 2: Voorbeeld bermonderhoud Bornsestraat 

 
Figuur 3: Voorbeeld wandelpad Bornsestraat 
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Gescheiden gravelpad langs zandwegen 
Als toeristische gemeente is het een pré om ook de toeristen mooie en toegankelijke routes aan te 

bieden. De laatste jaren wordt het verkeer op deze o.a. toeristische routes, waaronder zandwegen, 

veelal gebruikt door andere weggebruikers. Naast fietsers, mountainbikers, wielrenners, wandelaars 

en paarden, heb je ook gemotoriseerde gebruikers als: crossmotoren, quads, buggy’s, tractoren, tuk- 

tuk’s etc. Om fietsers en wandelaars te ontzien van slechte zandwegen is het wellicht beter deze 

groep te scheiden d.m.v. een gravelpad naast het bestaande pad. Er zijn wandelnetwerken in het 

gehele land opgezet, zo ook in Twente. Deze routes worden gekenmerkt door landelijke aanwijzers 

(paaltjes) met kleuren. Hoe jammer is het dan dat de toegankelijkheid op veel plaatsen te wensen 

overlaat. Veelal hebben deze zandwegen geen benaming waardoor het ook kan zijn dat de gemeente 

niet op de hoogte is van paden en het onderhoud er van. De gemeente Tubbergen heeft hierin reeds 

stappen gezet en is zelfs uitgeroepen tot wandelgemeente van het jaar.  

  

Figuur 4: Voorbeeld slecht toegankelijke zandweg 

Onderhoud aan overhangende takken van bomen 
Zoals aangegeven worden de gemeentewegen ook gebruikt door zwaar materieel. Waar zijn er in het 

buitengebied geen loonbedrijf, vrachtverkeer, melkwagens e.d.? Deze voertuigen worden niet alleen 

zwaarder, maar ook hoger en soms ook breder. Bij navraag vernemen we dat er regelmatig spiegels 

e.d. van voertuigen kapot gaan door overhangende takken van bomen. Ook hebben we zelf de 

ervaring gehad dat als je vraagt bij de gemeente om dit onderhoud, je zelf eerst contact moet 

opnemen met de grondeigenaren van de bomen waarvan de takken overhangen. Valt dit niet onder 

structureel onderhoud bij de gemeente? 

Kwaliteitsimpuls en subsidies 
Gezien er in de gemeente Dinkelland veel natuurgebieden zijn, en daar er veel grondeigenaren 

genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen in verband met Natura2000, zou het mooi zijn om het 

landschap en de natuurgebieden te voorzien van een goede bereikbaarheid. De beleving van de 

bestaande, en nieuwe verkregen natuur is dan slechts mogelijk als er een adequate toegankelijkheid 

gewaarborgd wordt. Een voorbeeld hiervan is het natuurgebied de Vassergrafheuvels (Vasserheide) 

en het Springendal (grens met de gemeente Tubbergen). Een zandpad daartussen wordt veel 

gebruikt door wandelaars, mountainbikers, fietsers maar ook door gemotoriseerd verkeer. Een 

kwaliteitsimpuls zou kunnen zijn hier een gescheiden pad te creëren middels een gravelpad zoals ook 

geschied is aan de Onzoelweg te Nutter. Maar er zijn ongetwijfeld meer van dit soort zandwegen, 

karresporen e.d. binnen onze gemeente. In hoeverre de provincie hieraan kan meewerken weten we 

niet, er wordt in het kader van Natura2000 veel grond opgekocht om doeleinden te behalen, maar in 

welke mate wordt er gekeken naar onderhoud en het Twentse coulisselandschap goed bereikbaar 

aan de recreant aan te bieden? 
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   Figuur 5: Voorbeeld slecht toegankelijke zandweg 

Bushaltes op smalle (slechte) bermstrook 
Qua veiligheid kunnen enkele bushaltes ook tegen het licht gehouden worden. Als voorbeeld kan de 

Vasserweg genomen worden. Bij bushalte ‘Nutterseweg’ stapt men uit in een berm van slechts een 

halve meter, met sloot erachter. Bij nat weer en in het donker is het een uitdaging om daar weg te 

komen, je moet oversteken, of doorlopen via de berm naar de eerste afslag. Veelal rijden 

buschauffeurs door tot aan de eerste afslag, wat aangeeft dat ook chauffeurs letten op een veilige 

uitstapplek.  

 

   Figuur 6: Voorbeeld onveilige uitstapplek bushalte 

Statistieken 
Onderhoud aan wegen en paden komt de veiligheid ten goede, echter daar waar wegen door allerlei 

oorzaken minder toegankelijk zijn neemt de kans op ongelukken toe. Wellicht dat er bij de gemeente 

bekend is waardoor ongelukken veroorzaakt worden en welke daarvan ten gevolge van gevaarlijke 

bermen. 

Derhalve de volgende vragen: 
1. Wat zijn voor het college de belangrijkste doelen in het beheer en onderhoud van wegen en 

paden in het buitengebied? 

 

2. Heeft het college een goed beeld van de veiligheidssituatie op deze wegen en in welke mate 

speelt veiligheid een rol in het beheer en onderhoud? 

• Beschikt de gemeente over statistieken over ongelukken op 60 wegen en paden 
buiten de bebouwde kom? Zo ja, zijn deze statistieken ook voor de Raad 
beschikbaar? Zo nee, waarom niet? 

• In hoeverre is de gemeente op de hoogte van wegen met slechte bermen, 
bermen die niet aansluiten aan het asfalt dan wel bermen die zo drassig zijn 
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door het niet correct afwateren van de sloten, of het ontbreken van sloten of 
sloten die in het verleden bij landbouwpercelen zijn aangetrokken? 

• In hoeverre is de gemeente op de hoogte van wegen die bezwijken onder zware 
voertuigen? Zoals bijvoorbeeld het geval is op Steenbergweg. Deze is reeds 
meerdere keren voorzien van een ‘noodverbandje’ maar doordat de ondergrond 
wegzakt begeeft het wegdek het ook. Aangrenzend loonbedrijf heeft daar o.a. 
last van maar ook het doorgaande verkeer. 

• In hoeverre is de gemeente op de hoogte van het verzoek om overhangende 
takken van bomen te verwijderen, of is dit een onderdeel van het structurele 
onderhoud van de gemeente?  
 

3. In hoeverre kan en wil het college ook met het oog op toenemend recreatief gebruik, de 
veiligheid op deze wegen verbeteren? 

• Kan de gemeente bijvoorbeeld meer wegen verbreden met grasklinkers? Zo nee, 
waarom niet? Hoeveel verzoeken zijn er reeds gedaan in het verleden?  

• Kan de gemeente bijvoorbeeld meer wegen  voorzien van een vrij liggend 
fietspad? Zo nee, waarom niet? 

• Kan de gemeente toeristische wandelpaden scheiden van een gravelpad zodat 
het ongemotoriseerde verkeer en gemotoriseerde verkeer doorgang kan 
behouden? Zo nee, waarom niet? 
 

4. Welke mogelijkheden ziet het college om extra middelen te mobiliseren bij de provincie of 
het rijk om samen meer te investeren in een kwaliteitsimpuls van vooral toeristische routes  
in het buitengebied? 

• Ziet het college meekoppelkansen in het geval agrariërs hun bedrijf beëindigen 
vanwege Natura 2000? In welke mate worden deze kansen benut? 
 

5. Hoe zet de gemeente onderhoud weg aan derden? Als er gemeentelijke wegen worden 
geasfalteerd, worden de bermen (ophogen ervan) dan ook uitbesteed aan deze derden of 
doet de gemeente dat in eigen beheer? 

 

Bij eventuele vragen aan onze kant zijn we natuurlijk bereid om toelichting te geven aan 

bovenstaande.  

Namens de fractie van de Dinkellandse VVD, 

 

Joris Poffers 

 


