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          Borne 03-11-2020 

Voorzitter, 

In ons Raadsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat er blijvend zal worden ingezet op de 
Groene Poort voor o.a. vergroting van het toeristische en recreatieve aanbod, 
plattelandsontwikkeling en de verbetering van de biodiversiteit. 

Dit voorzitter is voor het CDA Borne van ontzettend groot belang. 
Immers het buitengebied van de gemeente Borne kenmerkt zich door het open 
essenlandschap op de Zendersche Esch, de oude historie van Landgoed 
Weleveld en het typisch Twentse coulisselandschap nabij Hertme.  
De Groene Poort maakt zich sterk voor deze ankers van het buitengebied en 
biedt de mogelijkheid om dit deel van Twente nog meer op de kaart te zetten, 
zonder daarbij het economische belang van het platteland uit het oog te 
verliezen.  
De Groene Poort is dan ook een meerjarig programma van de gemeente Borne.  

Een aantal van deze projecten is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking 
van de lokale bewoners. Enkele voorbeelden daarvan zijn het Kloosterpad Zenderen, de 
(uitvoering van) dorpsplannen in de kernen Hertme en Zenderen. Wij willen als CDA 
Borne iedereen die zich hier heeft ingezet voor de ontwikkeling en realisatie van deze 
prachtige wandelroutes hartelijk danken voor dit sublieme resultaat. 

Voorzitter 
Daarnaast kent De Groene Poort ook een aantal particuliere initiatieven zoals Theehuis 
de Karmeliet, Pleisterplaats Rabo-Scheele en Bed & Breakfast De Zeilker, 
Tevens heeft de gemeente Borne met partners als het Waterschap Vechtstromen en de 
provincie Overijssel gewerkt aan een betere landschappelijke inpassing van het 
bekenstelsel, waardoor wateropgaven in de toekomst het hoofd geboden kan worden.  
Maar ook bijvoorbeeld aan de ontsluiting van fiets- en wandelpaden, waardoor het gebied 
recreatief beter beleefd kan worden zodat ook toerisme als economische impuls aan het 
gebied toegevoegd kan worden. 
Ook in het collegevoorstel spreekt met van de noodzaak om in de Groen Poort te blijven 
investeren  
Gelukkig maar want voor het CDA Borne is deze structurele bijdrage van € 50.K een 
vanzelfsprekendheid want we moeten blijven investeren voor behoud van dit mooie 
gebied in onze Gemeente Borne voor nu en voor later. 
 
Voorzitter,  
Groene Poort is belangrijk, de groene wig tussen Borne en Zenderen.  
Daar komt ook ergens de nieuwe vloedbeltverbindingsweg om Zenderen te liggen.  
Heeft het college al nagedacht hoe straks die nieuwe weg daar in te passen is? 
Graag hier een antwoord van de verantwoordelijk wethouder. 
 
Tot zover ons betoog 
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