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Geacht college en collega-gemeenteraadsleden, 

U allen weet, dat Hellendoorns Onafhankelijke Partij tijdens de raadsvergadering van 4 juli 
2011 op het punt stond een motie "vreemd aan de orde van de dag" in te brengen 
betreffende het voorstel van het college aangeschreven burgers te verplichten de door hen 
al dan niet bewuste gebruikte en/of door hen onderhouden kavels gemeentegroen te kopen 
of deze kavels terug te geven aan de gemeente voor gebruik en onderhoud (terwijl wij weten 
dat u voor teruggave geen geld of mankracht voor onderhoud kunt leveren). 

U kent de strekking en inhoud van deze motie, ik zal dit niet herhalen. 
HOP heeft na aanleiding van de discussie in deze raadsvergadering van 4 juli 2011 en de 
daaruit volgende welwillende houding van het college over dit punt een normale 
raadsprocedure te gaan volgen besloten de "motie Snippergroen" in te trekken, terwijl onze 
motie inmiddels gepubliceerd was in Binnenlands Bestuur en er zelfs landelijke 
mediabelangstelling voor was ontstaan. Hoe zetten we Hellendoorn op de kaart? Positief 
toch? 

Wij vertrouwden het college volledig dat er betreffende deze materie nu een normale weg 
van behandeling zou volgen. Inderdaad werd onze motie als agendapunt behandeld in de 
commissievergadering Grondgebied van 28 september 2011. 
In deze commissievergadering werd door verschillende partijen gevraagd naar een compleet 
plaatje van o.a. beheer en onderhoud van gemeentegroen in al onze kernen, de complexiteit 
van deze materie en de maatschappelijke rol voor burgers hierin was de commissie niet 
duidelijk. Wij promoten als gemeentebestuur al vele jaren "Hellendoorn in Actie" -> 
"Burgers aan het stuur". Wij propaganderen dat burgers zelf het initiatief nemen voor hun 
leefomgeving. Daar conformeren wij ons als raad aan. De wethouder Openbare Werken kon 
zich daarin vinden en als uitkomst van de commissievergadering werd besloten dat de 
wethouder op korte termijn een themasessie Gemeentegroen zou organiseren, waarin alle 
facetten toegelicht zouden worden. Daar waren wij allen content mee. 

Tot onze grote verbazing kregen we op dinsdag 25 oktober 2011 een persbericht 
doorgestuurd dat het college al voorwaarden, prijzen huur- en koopsommen heeft bepaald 
voor de eerste groep van tweehonderd aangeschreven burgers. Ook staat in dit persbericht 
te lezen, dat de gemeente deze groep mensen uitnodigt om het collegevoorstel toe te 
lichten. 



Waar is uw beloofde themasessie voor de raad gebleven? Wij wachten nog steeds met smart 
4jQp een uitnodiging, voordat UW wetgever, de raad van Hellendoom haar standpunt kan 
bepalen. 

Dat wij ons gepasseerd en "op het verkeerde been gezet" voelen in deze is nog zachtjes 
uitgedrukt. U zet de raad en ook ons hiermee buitenspel, notabene aangezien wij door UW 
toezeggingen in zowel de raad van 4 juli 2011 en de commissie Grondgebied van 28 
september 2011 ons als Hellendooms Onafhankelijke Partij van verdere actie hebben 
onthouden. 

Wij verzoeken u dan ook met klem een rectificatie van uw persbericht en collegebesluit over 
deze materie te publiceren en dringend z.s.m. een datum te reserveren voor een openbare 
themasessie over deze materie. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Stuut 

Fractievoorzitter Hellendooms Onafhankelijke Partij 
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Geacht college, beste Pirn en Rinie, 

In de bijlage een brief van Hellendoorns Onafhankelijke Partij over het collegebesluit van 18-10 
betreffende gebruik en onderhoud gemeente-/ snippergroen 
Wij zijn zachtjes gezegd onaangenaam verrast. Pim of Rinie, willen jullie het doorsturen aan de 
raadsleden en commissieleden grondgebied, 

Alvast dank, 
We verwachten via mail z.s.m. een antwoord 

mvg 
Johan Stuut 
fractievz HOP 
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