
Gemeenteraad van Hellendoorn 

d â l i ê i ę b r u a r r a n T " 

1 8 F E B 2013 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

A / B Stuk 
Wtŗķn 

Het betreft een ingeplant deel van perceel L no.185 in de Nijverdalse Es. 

Een deel van dit weiland is rond 1970 in gebruik genomen als volkstuin. Rond het midden van de 
jaren 90 (1994) is in overleg met betrokken ambtenaren van de gemeente, gekeken naar 
mogelijkheden om een gedeelte van ong. 300 m2 in te planten met bomen en struiken. 

Zoals te lezen in mijn bijgaande brieven hierover aan Gem. bestuur, Raad van State en Rechtbank, 
mocht ik volgens het bestemmingsplan van 1977 het gedeelte inplanten, dit inplanten heb ik dan ook 
direct gedaan en in de daarop volgende jaren als zodanig onderhouden en waarnodig gedund en 
gesnoeid, (gebied 1). 

Rond 2002 heb ik het overgebleven stuk volkstuin (zijnde gebied 2) ingeplant met rododendrons, een 
vlechthaag en enkele fruitboompjes. 

Tijdens/na de inventarisatie Es door uw ambtenaren in 2007 is het zoals uit mijn brieven blijkt 
volkomen misgegaan met als uiteindelijk resultaat dat ik inmiddels aan Soweco opdracht heb 
gegeven om alle bomen, struiken/ododendrons en haag, behalve 8 bomen weg te halen en te 
versnipperen. 

Het moeten weghalen vind ik nog niet het grootste probleem, echter het feit dat ik, geheel in mijn 
recht staande, toch als verliezer uit de bus kom en dat het gem. bestuur en de betreffende 
ambtenaren van stedenbouw/mil ieu het zover hebben kunnen kunnen/wil len laten komen frustreert 
mij in hoge mate 

Bewoners uit de omgeving zijn direct in 2007 foutief ingelicht door het schrijven van B en W dat het 
bosje zonder aanlegvergunning en clandestien is aangeplant, ondanks jarenlang verzoek van mijn 
kant is dat tot heden nooit rechtgezet/herroepen. 

Het onjuist informeren van de Raad van State, door aan te geven dat op de luchtfoto van 1996 er 8 
bomen/struiken te zien zijn is complete onzin en ver naast de waarheid. Bruine stippen? ? zijn te 
zien, ook op het perceel ernaast (weiland), veel meer dan 8 stuks,( bekijk de luchtfoto maar met een 
goede loep), hieruit zijn beslist geen bomen/struiken te herkennen. 

Van jonge bomen/struiken die tijdens het poten niet groter zijn dan 60 cm lang en ongeveer 8 mm 
dik, kun je op een luchtfoto die ruim een jaar later in een bladerloze tijd is gemaakt niet verwachten 
dat deze dan door schaduwwerking te zien zijn. Wel is schaduw van de grotere bomen in de 
omgeving te zien. 

De onjuiste informatie aan omwonenden en Raad van State heeft geleid tot de huidige situatie. 

Om boeteclaims van de gemeente te voorkomen heb ik opdracht moeten geven alles behalve 8 
bomen te verwijderen. Het in de afgelopen 6jaar geen gehoor krijgen bij het bestuur en 
ambtenaren,en de onheuse bejegening van enkele van die ambtenaren (zie mijn diverse brieven), 
heeft mij doen besluiten u als gem. raad van bovenstaand in kennis te stellen, in de hoop dat het u 



mogelijk is, de misstanden boven tafel te krijgen en handelend op te treden, zodat gerechtigheid nog 
kan plaatsvinden. Graag zal ik zien dat omwonenden op de juiste wijze correct worden geïnformeerd 
over de toenmalige bestemming en de juiste wijze van inplant van het bosje, en de onjuiste 
informatie aan de Raad van State. Met betrekking tot inplant gebied 2 met rododendrons en een 
haag heb ik zoals te lezen in mijn brieven gevraagd waarom de genoemde aanplant in gebied 2 in een 
volkstuin niet mag. In volkstuinen in de nabije omgeving staat wel een haag,struiken en bomen Tot 
op heden geen antwoord hierop ontvangen. 

Door met name het Bestuursoptreden heb ik de afgelopen jaren aanzienlijke financiële en morele 
schade opgelopen zoals aankoop plantmateriaal, reiskosten R .v.State, Rechtbank en Soweco totaal 
C 2000,-. De problemen met gem. Bestuur, ambt., omwonenden en morele spanning van de 
afgelopen zes jaar zijn niet in geld uit te drukken, doch een vergoeding van C1000, - per jaar, met een 
totaal van C 6000,- zal op zijn plaats zijn. Zelf wil ik geen aanspraak op dit laatste bedrag maken, en 
het wil len schenken aan de stichting "Buskruiď'in Nijverdal. Deze stichting exploiteert een 
personenbusten behoeve van gehandicapte cliënten van de stichting Aveleijn ín Nijverdal, en is 
moeilijk in deze tijd in stand te houden. 

Alle door mij gestuurde brieven over dit onderwerp doe ik u hierbij toekomen, de overige 20 cm aan 
stukken die hierop betrekking hebben kan de ambtelijke dienst u verstrekken. Het is voor mij 
volstrekt onbegrijpelijk dat over een klein stukje grond zoveel dwaling kan ontstaan en laten we het 
dan nog maar niet over alle daarmee gepaard gaan de kosten hebben. (Elke van de ruim 200 bomen 
/struiken moet op z,n minst aan alle adm,/ overleg enz. minstens C 50,- hebben gekost). 

Totale waanzin ten top. 

Ik doe een beroep op uw Raad om in deze zaak toch nog recht te doen gelden en het aan een 
grondig onderzoek te onderwerpen. 

p.s. Het betreffende bosje is ook een plek waar patrijzen zich graag ophouden. Tijdens mijn afspraak 
met de Soweco uitvoerder hebben we ze nog gezien. Ook enkele van uw ambtenaren hebben ze 
waargenomen. Sinds enkele jaren zijn enkele koppels patrijzen in de Es weer aanwezig en krijgen 
jaarlijks jongen. Het bosje maakt deel uit van hun gebied in de Es. Het is wrang dat juist vandaag in 
Tubantia een heel artikel gewijd is aan de patrijs met als kop: "de patrijs verdwijnt in Oost 
Nederland". 

Natuurorganisaties slaan alarm en roepen 2013 uit tot het jaar van de Patrijs. 

Graag verneem ik op korte termijn van u. 

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 



Voorzieningenrechter, 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 323 

7600AH Almelo Nijverdal 9 febr. 2013. 

Betreft zaaknummer ; ALM 12/1283 GEMWT W l . (gebied 2) 

Geachte griffier/voorzieningenrechter, 

Met betrekking tot de uitspraak van de voorzieningenrechter ben ik het natuurlijk niet eens, aan 
eerlijkheid en recht wordt in zowel gebied 1 als 2 volkomen voorbij gegaan. 

Ik heb mij echter bij de besluiten in technische zin neergelegd en heb inmiddels opdracht gegeven 
het perceel op te schonen. 

Echter met een aantal opmerkingen op pagina 3 ben ik het volstrekt niet eens en zijn door mij niet 
gezegd. De opmerking: Ter zitting heeft verzoeker evenwel zijn standpunt gewijzigd. Desgevraagd 
heeft verzoeker meegedeeld dat hij gebied 2 in 2001/2002 is gaan beplanten en dat daarvoor sprake 
was van een braakliggend perceel.- is beslist onjuist. 

De drie linden zijn gelijk met de bomen/struiken in gebied 1 in 1994 aangeplant, de ribes is een 
spontane groeier. Direct na beëindiging gebruik volkstuin zijn zowel haag als rododendrons geplant, 
en later een kleine appelboom, enkele noten en een paar jonge beukjes. Zie hiervoor mijn schrijven 
aan uw rechtbank van 11 december 2012. Van braakligging is dan ook geen sprake en ik heb dat ook 
zeker niet gezegd. 

Hoogachtend, 



Aan: 
Gemeentebestuur van Hellendoorn, 
t.a.v. dhr Nijverdal 14-04-08. 
Postbus 2uu, 
7440 A E Nijverdal 

Onderwerp: Opmerkingen/bezwaar Nijverdalse Es. 

Geachte heer 
Naar aanleiding van uw schrijven van 4-april j . l . wil ik graag enkele opmerkingen maken, 
bezwaar aantekenen en enkele vragen stellen. 

Betreft uw verzoek met betrekking tot perceel 3303 betreffende vraatschade aan bomen. 
De vraatschade is meer dan tien jaar oud, ontstaan in de tijd dat ik nog paarden hield, 
tegenwoordig heb ik schapen, de weide is voorzien van een deugdelijke afrastering met 
schapengaas. Mocht ik ooit weer paarden gaan houden dan zeg ik u nu toe de afrastering zo te 
wijzigen dat vraatschade niet meer kan voorkomen, of een kap vergunning aan te vragen voor 
het weghalen van de betreffende twee bomen. 

Met betrekking tot het bosperceel op perceel 185 heb ik met uw beslissing meer moeite, ik 
teken hierbij dan ook formeel bezwaar aan tegen het verzoek. ~/ z óļċį y „ /ċfċf 2 
Het bosje is door mij ongeveer 15 jaar geleden aangelegd na uitvoerig contact met personeel 
van uw toenmalige stedebouwkundige en plantsoendienst. Volgens de toenmalige 
bestemming kon ik ongehinderd gaan planten, in overleg met de chef plantsoenen is de soort 
beplanting uitgekozen en ingeplant, bestaande uit bomen met een buitenring van struiken. 
Natuurlijk ben ik bereid om te dunnen, ik zal hiermee binnenkort beginnen.Uw gemeentelijk 
bomenspecialist dhr. zal mij adviseren, de dunning zal in een aantal winter periodes 
worden uitgevoerd. 
Tegen het knotten van bomen heb ik ernstig bezwaar en zal dat ook beslist niet uitvoeren. 
Bomen behoren te groeien. 
Doordat deze bomen vrij dicht op elkaar staan zullen onder aan de stam weinig takken groeien 
zodat de buurt daar t.z.t. makkelijk tussendoor kan kijken, ga je de bomen knotten dan zullen 
de stammen eerder zij scheuten vertonen en heeft de buurt later minder uitzicht. 
De struiken zullen op drie meter worden gehouden. 
In antwoord op het schrijven van de buurtbewoners hebt u m.b.t. het bosje geantwoord dat het 
bosje klandistien is aangeplant en weg moet, ik wil u vriendelijk verzoeken de buurt anders te 
willen informeren zodat men op de hoogte is van de juiste gang van zaken betreffende het 
bosje en dat dit bosje niet gerooid gaat worden doch blijft bestaan. 

Enkele opmerkingen, 
In de Es lopen veel honden los hetgeen voor veel dieren in de wei problemen kan opleveren 
het gevolg is vaak een hogere en deugdelijke afrastering. 
Veel erger is nog dat veel mensen hun honden ook in het in westelijke richting gelegen bos 
laten lopen waardoor het wild dat hier aanwezig is verjaagd wordt. 
M.i.mogen honden alleen in het z.g.n. kattenbos loslopen, ik verzoek u dan ook maatregelen 
te nemen dat honden niet meer mogen loslopen in het Esgebied en zeker niet meer in het 
bosgebied. 



Bij het bankje en de aanwezige papierbak ligt altijd veel rommel van volkstuinders en 
anderen, zoals plastic van hooibalen, plastic en papieren zakken, afrasteringpalen en draad, 
stukken puin en ijzer, ik verzoek u hiertegen handelend op te treden. 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik, 
Met vriendelijke groet, 



Gemeentebestuur van Heĩlendoorn 
t.a.v Dhr. 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal. 

Onderwerp: 
Opmerkingen n.a.v. de brief van 13 juni j . l . 

Nijverdal, 28 juni 2008 

Geachte heer 

Met betrekking tot uw oordeel over perceel 185 ben ik niet gelukkig. In mijn gegevens thuis 
heb ik gezocht naar het beplantingsplan van bomen en struiken wat destijds door dhr. 
is gemaakt. Helaas is het niet te vinden. 
Afgezien daarvan is het als klein bosje ingeplant. 
In de loop der jaren zijn meerdere struiken en bomen gerooid i.v.m. doorgroei van de rest. 
Zoals aangegeven ben ik van plan de struiken regelmatig te snoeien en op ongeveer 3 m. te 
houden. 
Door mij zijn al enkele bomen gekapt, dat zal de komende jaren doorgaan, afhankelijk van de 
doorgroei van de overige bomen. 
Uiteindelijk zullen er niet zoveel bomen overblijven, doch het blijft een bosje . Het gaat mij te 
ver om m.b.t dit perceel een concrete planning in te dienen. 
Ik wil vrij zijn om uiteindelijk de mooiste bomen te laten staan.Vertel dit ook gewoon aan de 
bewoners die klagen over het uitzicht en zeg hun dat dit ook in de toekomst een bosje zal 
blijven. 
Loslopende honden: 
De betreffende wegen en paden in de Es zijn gelegen buiten de bebouwde kom. 
Tientallen mensen lopen hier dagelijks met hun loslopende honden, deze honden lopen dan 
op de wegen, in de akkers en in het bos. 
Hiertegen wordt nooit opgetreden, het lijkt mij zinvol om hiertegen handelend op te treden. 
Mochten er geen wettelijke maatregelen voorhanden zijn, laat de raad dan een verordening 
vaststellen voor alle zandwegen in dit gebied, zodat de inspectie APV handelend kan 
optreden, of plaats in het betreffende gebied borden, dat aangeven dat honden aangelijnd 
moeten worden. 

Tevens schijnt u regelmatig contact te onderhouden met een werkgroep van eigenaren in de 
Es. Graag wil ik via de gemeente in het bezit komen van alle beslissingen of plannen die 
genomen worden. Met deze werkgroep heb ik geen contact maar wil wel graag op de hoogte 
zijn van alle ontwikkelingen in de Nijverdalse Es. 

In afwachting van uw antwoord, 
Met vriendelijke groet, 



Gemeentebestuur van Hellendoorn 

t.a.v. dhr. 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal. 

Nijverdal 24 febr. 2009. 

Onderwerp: 

Gesprek op 18 febr. N.a.v. brief 4 febr. 2009. 

Geachte heet 

Tijdens het gesprek, waarbij de wethouders 1 en aanwezig waren, is door mij 
toegezegd dat ik het geheel nog eens op zal nemen met betrekking tot de aldaar aanwezige 
beplanting. 

Tijdens het gesprek heb ik meegedeeld dat mijn voorstel betrekking heeft op het geheel ingeplante 
gedeelte dus inclusief het deel waar het haagje en de rododendrons staan. 

Alles overwegende deel ik u mee, bereid te zijn het haagje met een hoogte van 180 cm. terug te 
snoeien en te houden op 150 cm. 

De rododendrons (waarover in geen enkel schrijven van u wordt gesproken) door te laten groeien 
tot max. 120 cm. hoogte. 

In het "bosje" zullen op den duur 6 a 7 bomen blijven staan, het verwijderen van de te rooien bomen 
zal afhangen van de doorgroei mogelijkheid en de omstandigheid van de te handhaven bomen. 

Tijdens het gesprek heb ik al aangegeven terug te komen op mijn toezegging dat de singel van 
struiken door mij op drie meter hoogte terug gesnoeid zal worden. Ik stel u voor ook gezien de 
aanwezige vogels in de struiken en de doorzichtbaarheid, het geheel aan struiken in een cyclus van 
v i j f jaar , op ongeveer 15 cm vanaf de grond af te zetten, zodat deze weer gaan uitlopen, met dien 
verstande dat jaarlijks ongeveer 2096 van de struiken wordt afgezet. 

Ten slotte wil ik u nog herinneren aan de toezegging, de betreffende briefschrijver en 
ondertekenaars van die brief, m.b.t. het bosje op korte termijn op de juiste wijze te willen 
informeren zodat de buurtbewoners weten hoe het is geregeld en weten waar ze aan toe zijn. Graag 
ontvang ik de brief in kopie. 

Graag ontvang ik uw antwoord op korte termijn, dit i.v.b. met de werkzaamheden aldaar. 

Met vriendelijke groet, 



Raad van State 

Afd. Bestuursrechtspraak 

t.a.v. Dhr. t 

Postbus 20019 

2500 E.A. Den Haag. 

Nijverdal 19 mei 2010 

Betreft reactie op no 200904454/1/R13. 

Beroep ' (1P) 

Geachte leden van De Raad. 

Gelezen het rapport (1P) m.b.t. Bestemmingsplan Buitengebied 2009 gem. Hellendoorn, wil ik ingaan 

en toelichten op het ontstaan van het bosje en enkele zaken die er mee te maken hebben en dus 

tevens aangeven dat ontwikkelingen en latere bestemmingswijzigingen er wat mij betreft na het 

inplanten van bomen/struiken niet meer mee te maken hebben. 

Genoemd perceel bestond voor 1993/1994 uit grasland en een aantal stukjes volkstuin, hierbij kan 

worden opgemerkt dat het gedeelte volkstuin ongeveer een meter lager ligt dan het grasland 

aansluitend aan de Wolterskampweg, (waar bewoners v/d woningen 41/49 woonachtig zijn). 

Aangezien de volkstuinen niet meer gebruikt werden en ik een bomenliefhebber ben,werd door mij 

tot tweemaal toe contact gezocht en gesproken met het hoofd R.O., Stedebouw en chef 

plantsoenen, tijdens de gesprekken bleek dat op basis van de toen geldende bestemming 

(1993/1994) door mij zonder verdere schriftelijke toestemming het gehele perceel ingeplant mocht 

worden, waarna door de chef plantsoenen een beplantingsplannetje is gemaakt met daarin de meest 

geschikte bomen/stuiken en het te planten aantal. 

Het lijkt mij logisch dat de bomen/struiken die toen geplant zijn uitgroeien tot grotere exemplaren in 

de daarop volgende jaren en het al meerdere jaren opvalt in de omgeving. 

Het vanuit de woningen gezien westelijk achter het bosje gelegen laatste stukje volkstuin van 

ongeveer 6x20 m is door mij rond 2000 voorzien van een aantal rododendrons en een stukje 

vlechthaag. Door bewoners is hierover nooit gesproken of geschreven, zij hebben hierop dan ook 

geen enkel zicht. In de eerste brieven van de Gemeente aan mij gericht ( die in uw bezit zijn) is 

hierover niets gezegd doch in gesprekken met wethouders en ambtenaar kwamen rododrendons en 

haag aan de orde en bleken toen vanaf dat moment onderdeel uit te maken van het strijdplan van de 

gemeente. 

Onder 12.3 Feitelijke situatie, wordt aangegeven dat: Het bosje vormt een tamelijk opvallend 

ruimtelijk element dat vrij is gelegen binnen de Nijverdalse Es.Voor uw inzicht en duidelijkheid met 

betrekking tot het geheel, sluit ik bij een situatietekening (1) met daarop aangegeven: 



(A) Meer dan 80 jarige eiken bomenrij westelijk van de woningen Wolterskampweg 41t.m 49 

aantal ongeveer 15 stuks. Uitzicht belemmerend voor bewoners. 

(B) Gemeentelijk (bosje) met ongeveer 10 eiken/berken/struik. 

(C) Particuliere opslag van braam, struiken en enkele bomen, geheel sterk verwilderd. 

Tot slot wil ik nog opmerken dat het waar is dat meerdere bewoners_er_^jaarJTOneJLdoçh 

briefschrijver en grote kartrekker van het geheel is in 2004 eigenaar van perceel Wolterskampweg 41 

geworden en dus ongeveer 10 jaar j ia inplant van het (bosje) komen wonen. 

Gezien bovenstaand weergegeven en naar mijn bescheiden mening, is dan ook het bestemmingsplan 

dat in de jaren 1993/1994 geldig was van toepassing m.b.t het bosje, en alle perikelen die na de 

eerste brief van bewoners en onderzoek door de gemeente ingebracht zijn niet van toepassing op 

het bosje. Tevens had men dan ook in de tussen liggende jaren,net als elders in het gebied onder de 

zelfde voorwaarden een schuilgelegenheid kunnen aanvragen. 

Ik wens u veel wijsheid in uw besluit. 

Met vriendelijke groet, 



Schaal 1:2239 19 Mei 2010 
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Gevonden cyclorama's: 

1. 2009-05-19 11:49:00 
2. 2009-05-19 11:50:00 
3. 2009-05-19 11:49:00 
4. 2009-05-19 11:49:00 
5. 2009-05-19 11:50:00 
6. 2009-05-19 11:49:00 
7. 2009-05-19 11:50:00 
8. 2009-05-19 11:49:00 
9. 2009-05-19 11:50:00 
10. 2009-05-19 11:49:00 
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Detail info: 

X: 227666.003 
Y: 485955.487 
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Tip: Knoppen ingedrukt houden om de cyclorama cow 
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Gemeentebestuur van Hellendoorn 

t.a.v. portefeuillehouder, Mevr. 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal. 

Nijverdal 12 december 2011. 

Onderwerp: bezwaar besluit april 2009 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van het gpçnrek oo 15 ņov. jll., waarbij aanwezig waren Mevr. Burgemeester
 1 

en Mevr. en Dhr, in welk gesprek is gesproken over diverse zaken m.b.t. het 

"bosje"op perceel sectie L185 en het resterende stukje volkstuin, ingeplant met enkele jonge 

bomen, rododendrons en een vlechthaag, wil ik u het volgende berichten. 

Mijns inziens zijn we uit elkaar gegaan met de afspraak dat uw mensen contact met dhr. 

destijds hoofd plantsoendienst over het aantal geplante bomen/struiken, zouden opnemen. En dat 

ondergetekende uw voorstellen van 9 april 2009 zou nazien en hierover berichten . 

Op vrijdag 9 december j l. is door mij contact gezocht met dhr. , deze was niet aanwezig en 

heeft mij in de namiddag teruggebeld. Het gesprek met hem was niet prettig. Op mijn vraag waarom 

het zolang duurde voor ik iets hoorde, werd geantwoord, dat ik niets liet horen, ik heb hem 

meegedeeld ruim een week in het Z.G.T. te hebben gelegen waardoor het niet mogelijk was eerder 

contact op te nemen. vertelde wel inmiddels een gesprek met de buurt gehad te hebben, 

doch wilde hierover geen enkele informatie verstrekken, (gesprek ging wel over mijn "bosje"). Toen 

ik hem vervolgens vroeg naar het gesprek met Dhr. zei hij dat het gesprek nog moest 

plaatsvinden op 13 dec. (gesprek pas na mijn telefoontje gehand). Vervolgens weigerde hij mij de 

uitkomst van dit gesprek in de loop van deze week mee te delen. Een en ander komt op mij zeer 

frustrerend over mede gezien het feit dat: 

* De gehele procedure nu al loopt vanaf begin 2007, 

« Ik telkens zowel schriftelijk als mondeling heb aangegeven dat de bomen /struiken volkomen 

legaal zijn geplant (kon en wilde mij als cdt. Brandweer niet veroorloven zaken clandestien 

uit te voeren.) 

* Ik even vaak schriftelijk en mondeling heb aangegeven dat de gemeente de betreffende 

bewoners foutief heeft ingelicht over het clandestien planten en dit zo spoedig mogelijk 

diende recht te zetten. 

» Ik in de tussen liggende jaren regelmatig onterechte opmerkingen en zelfs een bedreiging 

uit die buurt heb gehad. 

m Er pas in ons gesprek van 15 nov. is aangegeven dat ik maar moet bewijzen dat het bosje in 

1992/1993 is aangepland. (door mij in de tussen gelegen jaren meermalen zowel schriftelijk 

als mondeling aangegeven navraag te doen bij o.a. Dhr. ). 

® Na honorering door de Raad op 20 april 2009 na het ingediende amendement aangaande de 

bestemming Groen Landschapselement, hebben de betreffende bewoners zich tot de Raad 

van State gewend. 

i ' . j i 



® Tijdens de zitting van de RvS. op 29 maart van dit jaar is door een der RvS leden aan uw gem. 

vertegenwoordigers gevaagd of het aantal van 9 bomen juist is, hetgeen is bevestigd, hierop 

heb ik aangegeven dat het aantal niet juist is en moest zijn, ongeveer 100 bomen en 100 

struiken. Door de RvS. is met mijn opmerking niets gedaan. 

* De uitspraak van de RvS. is dan ook niet juist en op foutieve informatie genomen, tevens is 

door de RvS. met geen enkel woord gesproken over de struiken, waar de bewoners eigenlijk 

de zichthinder van hebben. 

Het bosje is ingeplant in 1992/1993. Het overgebleven stukje volkstuin is in 2000 ingeplant met een 

experimentele vlechthaag, deze haag is door mij teruggesnoeid tot een hoogte van ongeveer 1 

meter en wordt op deze hoogte gehouden. De rododendrons zijn ingeplant als bodembedekker en 

worden niet hoger gehouden dan 0,8 meter. De enkele later geplante vruchtbomen en enkele 

beukjes zullen verwijderd worden indien gewenst. Overigens zijn de haag en rododendrons nooit 

door de bewoners genoemd, sterker nog de bewoners hebben hierop geen enkel zicht. 

Door mij is bijgaand schrijven met bijlagen als beroep destijds aan de RvS. gezonden, waarin ik ook 

wijs op de midden in de Es gelegen bomen en struiken, eigendom van de gemeente. 

Tot slot wil ik wijzen op de moeite die u als gemeente al die tijd doet om de in het strookje volkstuin 

geplante haag en beplanting weg te krijgen terwijl de aanwezige haag, bomen en struiken op het op 

ongeveer 50 meter afstand gelegen volkstuincomplex ongemoeid blijven. 

Het in mijn mail van 24 febr. 2009 aangegeven voorstel, gericht aan dhr. . (hierbij gevoegd 

schrijven.) is mijn laatste voorstel, met dien verstande dat de hoogte van haag en rododendrons is 

teruggebracht tot resp. 1 meter en 0,8 meter. 

Blijft u bij uw standpunt dat haag en rododendrons moeten verdwijnen, dan is er geen bereidheid 

om ook maar iets aan het "bosje" te doen dan het noodzakelijke onderhoud. 

Ik stel geen prijs meer op een nader gesprek met uw ambtenaren, wel ontvang ik graag op korte 

termijn uw antwoord. 

Een afschrift van deze brief en bijlagen doe ik aan de gemeenteraad toekomen 

Me t vriendelijke groet, 

ft 



Gemeentebestuur van Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal. 

Beantwoording brief van 3 mei 2012 

Nijverdal 16 mei 2012 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw schrijven van 3mei 2012, het volgende. 

M.b.t. gebied 1. 

Het verslag met betrekking tot het gesprek met dhr. hebt u niet bijgevoegd, ik wil het graag 

ontvangen. 

Het verbaasd mij dat u geen excuses aanbied m.b.t .de gehele geschiedenis voor wat het bosje 

betreft, in mijn brieven aan u en alle mondelinge gesprekken heb ik u gewezen op het feit dat ik niets 

onwettigs heb gedaan en aangegeven de mogelijkheid om te informeren bij dhr. en 

collega's. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder met veel frustraties bij bewoners en bij mij, terwijl 

zelfs de Raad van State er aan te pas moest komen met ook nog alle kosten van dien. In plaats van 

excuses en enige soepelheid voor wat betreft gebied 2, trekt u direct van leer met boetes die er niet 

om liegen, doet u dat bij iedere burger waar u een probleem mee hebt. 

Om kort te gaan voor gebied 2 het volgende : 

De drie l indebomen zijn gelijktijdig met het bosje aangeplant. De ribes is spontaan opgekomen 

eveneens ruim voor 1995. De haag en rododendrons alsmede een appelboom en enkele kleine 

beuken zijn rond 2000 en later aangeplant. Dit geheel is aangeplant op het overgebleven stukje 

volkstuin dat al ver voor 1990 als zodanig in gebruik was. 

In uw eerste brieven aan mij m.b.t de uitgevoerde inventarisatie hebt u nooit gebied 2 genoemden 

mijn eerste gesprek met de wethouders en heb ik het zelf genoemd waarna het pas 

een eigen leven is gaan leiden. De buren hebben er de eerste jaren ook nooit over gesproken en er 

totaal geen last van. In de gesprekken van 15 nov. 2011 en 30 jan. 2012, zijn we steeds uitgegaan van 

beplanting in een volkstuin, zoals u weet heb ik toen aangegeven dat ík me niet kan voorstellen dat 

er wel braam en bessenstruik in een volkstuin mogen staan, (zie elders in de Es) en geen 

rododendrons/haag. Tijdens die gesprekken is door uw juriste toegezegd dit te onderzoeken, 

hierover heeft ze mij teruggebeld, waaruit ik heb begrepen dat ze hier eigenlijk geen afdoend 

antwoord kan geven ,er was geen jurisprudentie over te vinden. 

U wilt het gebruik niet legaliseren om het open karakter van de es te behouden. Deze zin valt 

geenszins te rijmen met de andere volkstuinen en de daarop staande bebouwing en beplanting in de 

zelfde es, 

Mijn reactie op uw opmerkingen op gebied 2 is dan ook de simpele vraag, geeft u mij schriftelijk aan 

op grond van welke wettelijke regeling, plaatselijke of provinciale verordening ben ik verplicht de 



rododendrons en haag te verwijderen. Over de hoogte van de beplanting kunnen we het eens 

worden. 

Met vriendelijke groet, 



Nijverdal, 11 december 2012. 

Rechtbank 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 323 

7600 AH 

Almelo 

Betreft beroepschrift en voorlopige voorziening. 

Geachte Rechtbankleden. 

Bij brief van 19 november 2012 kenmerk 12 UIT12198 heeft het gemeentebestuur van 

Hellendoorn beslist dat : 

op perceel kadastraal bekend Gem. Hellendoorn Sectie L nr. 185 in gebied 1 aanwezige 

houtopstand , behoudens 8 bomen, binnen een termijn van 6 weken te verrekenen vanaf de 

dagtekening van dit schrijven, te verwijderen en verwijderd te houden (door bv. het rooien van de 

houtopstand of het behandelen van de afgezaagde houtopstand, zodanig dat deze niet meer 

uitlopen, op verbeurte van een dwangsom van C 700,- voor elke week waarin ik in gebreke blijf 

aan deze aanschrijving te voldoen, zulks met een maximum van C 7000,-. Deze bedragen zijn 

gebaseerd op de leidraad handhavingsancties en begunstigingstermijnen welke onderdeel 

uitmaakt van de vastgestelde handhaving- en gedoogsituatie. 

Het betreffende perceel Sectie L185 in de Nijverdalse Es is mijn eigendom. 

Het totale oppervlak van het perceel is ongeveer 1700 m2. Rond 1970 bestond het uit een 

gedeelte weiland en ongeveer 500 m2 volkstuinen.(zie tekening grensgebied 1 en 2 ). 

De volkstuinen waren in 1970 als zodanig in gebruik bij een drietal collegae. 

Na beëindiging gebruik in 1990 kwam het gebied 1 vrij. Tussen weiland en gebied 1 lag dus nog 

het in gebruik zijnde gebied 2, waarvan in 2000 het gebruik als volkstuin werd gestaakt en door 

mij is ingeplant met in hoofdzaak rododendrons, een vlechtheg alsmede een laagstam 

appelboom, enkele jonge beuken en een 2- tal notenbomen. 

Toen gebied 1 braak lag kwam bij mij het idee op dit stuk in te planten met bomen en struiken. 

Ondergetekende was in die jaren brandweercommandant in de gem. Hellendoorn en kon en 

wilde geen clandestiene handelingen verrichten. Ik heb toen een aantal keer contact gehad met 

de chef plantsoenen, hoofd ruimtelijke ordening, chef en enkele medewerkers van de 

stedenbouwkundige afdeling over mijn plan om gebied 1 in te planten. 

Om kort te gaan : 

De collegae waren niet blij met mijn verzoek, doch konden gezien het toenmalige 

bestemmingsplan niet anders dan toestemming verlenen. Zonder aanlegvergunning kon ik mijn 

gang gaan, mocht zelfs het hele perceel (1700 m2) inplanten. 



Om enigszins een geschikte beplanting te realiseren is door het hoofd van de plantsoenendienst 

een summier beplantingsplan gemaakt. Rekening houdend met afstanden tot andere percelen is 

gekozen voor inheemse beplanting van 2 rijen struiken aan drie zijden en een middeninvulling van 

bomen op onderlinge afstanden van ongeveer 100cm. Door mij is de beplanting besteld, als jong 

plantgoed in bundels verpakt met lengtes van 60/80 cm en diktes van l c m , en ingeplant en als 

zodanig onderhouden. 

Mede door een schrijven van buurtbewoners (voorjaar 2007) m.b.t. beplanting en verdere zaken, 

is de gemeente een onderzoek en handhavingproject gestart in de gehele Nijverdalse Es. 

Bij brief van het gemeentebestuur van 4 april 2008 werd mij meegedeeld dat voor wat perceel 

L 185 betreft is gebleken dat hier bosperceel wordt/ is gecreëerd zonder aanlegvergunning en in 

strijd met de geldende bestemmingsplanvoorschriften, (zie bijlagen) 

Op 14 april 2008 is middels een schrijven aan het gemeentebestuur formeel bezwaar 

aangetekend. Ik heb aangegeven dat: 

a. er geen aanlegvergunning nodig was . 

b. dat in overleg met toenmalige collegae bomen/struiken zijn aangeplant. 

c. de buurt te informeren dat ik niet clandestien bezig was en dit volgens de toenmalige 

bestemming heb ingeplant. Vanaf dat moment is in meerdere brieven en door mondeling contact 

met wethouders, handhavingambtenaar (al in 2007) en de burgemeester, aangegeven dat de 

gemeente foutieve informatie aan de buurtbewoners m.b.t. aanplant heeft verstrekt en dit recht 

moet zetten, (dit is nooit gebeurd). 

Het aantal van (ongeveer) 8 bomen is op tafel gekomen door het bekijken van luchtfoto's, 

respectievelijk van 1988, april 1996 en maart 2002. Op de luchtfoto van 1996 die regelmatig 

wordt genoemd kon men heel vaag 8 a 9 bomen waarnemen. Hierdoor is het aantal van 

ongeveer 8 bomen een eigen leven gaan leiden. 

Zoals uit de bijlagen blijkt is er in de tussenliggende jaren heel wat geschreven en gepraat. Door 

bewoners is in 2009 een schrijven m.b.t. het bosje aan de Raad van State gericht. 

Hierna heeft de RVS onderzoek ter plekke uitgevoerd en hebben gesprekken met betrokkenen 

plaatsgevonden. Ook ik heb mijn zienswijze gegeven en een brief met bijlagen aan de RVS 

toegezonden op 19 mei 2010. (zie bijlagen) 

Bij de behandeling van het agendapunt m.b.t. het bosje tijdens de zitting ,is op de vraag van een 

van de leden van de rechtbank, om hoeveel bomen het nu eigenlijk gaat, door de gemeente 

aangegeven dat het om ongeveer 8 bomen gaat, door mij is toen gezegd dat het om ongeveer 100 

bomen en 100 struiken ging. De RVS heeft in haar uitspraak vastgesteld dat ongeveer 8 bomen 

ten tijde van de peildatum van het bestemmingsplan buitengebied 1995 op het perceel aanwezig 

waren, (op basis van de luchtfoto waarneming) 

November 2011 heeft er op mijn verzoek eindelijk een gesprek plaatsgevonden bij de Gemeente 

met het voormalig hoofd plantsoenendienst. Deze man heeft verklaard dat meer dan 9 

bomen/struiken zijn geplant in 1995. Naar aanleiding hiervan heb ik een brief van de gemeente 

ontvangen op 3 mei 2012 waarin m.b.t. het gebied, het gemeente bestuur concludeert dat de 

bomen en struiken die in 1995 zijn aangeplant, er onder het destijds geldende bestemmingsplan 

Buitengebied 1977 geen aanlegvergunning noodzakelijk was en dat de situatie van het 

overgangsrecht niet beperkt blijft tot 7 a 8 bomen. 

Het gebruik van gebied 1 is dus niet strijdig met het bestemmingsplan, (zie bijlage) 

Hierna hebben buurtbewoners wederom bezwaar ingediend middels een pleitnota en hebben 

daar toen eveneens een verklaring van een der buurtbewoners bijgevoegd (zie bijlage), waarin 



wordt beweerd dat er nog geen enkele boom in september 1996 op het betreffende perceel 

aanwezig was en dat ik in de herfst van 1996 op enkele zaterdagen de eerste 8 a 10 bomen heb 

aangeplant. Zoals blijkt heeft de bezwarencommissie mij in haar vergadering van 16 oktober 2012 

in het ongelijk gesteld, met als gevolg dat ik alles, behalve 8 bomen moet rooien, binnen 6 weken 

na dagtekening. 

Ik ben het natuurlijk niet met de gang van zaken eens en voel mij dan ook door het 

gemeentebestuur zeer slecht en onjuist behandeld. 

Na deze uitspraak en de brief van 19 november 2012 heb ik direct contact gezocht met het 

voormalig hoofd Ruimtelijke Ordening. Hij kan zich het gesprek over de aanplant nog goed 

herinneren en wil indien nodig als getuige worden gehoord. Het voormalig hoofd Plantsoenen is 

niet bereikbaar in verband met vakantie.( na 20 december bereikbaar). 

De leverancier van het plantmateriaal wil voor mij kijken of hij de leveringsfactuur kan vinden, 

doch heeft nog geen gelegenheid, moet over meerdere jaren zoeken.(wie bewaart facturen 

ongeveer 20 jaar?) 

Aangezien ik besef dat de luchtfoto van 1996 heel belangrijk is, heb ik op 23 november 2012 

telefonisch contact gehad met dhr. van het loket Bouwen en Mil ieu en hem verzocht de 

3 genoemde luchtfoto's in originele staat te mogen bekijken (heb deze in het verleden ook 

gezien). Het verzoek werd mij na 8 minuten intern overleg geweigerd. Op de vraag waarom, werd 

geantwoord dat ik deze kaarten op de site van de gemeente kon bekijken. 

Ik heb gezegd de originele kaarten te willen zien om deze met een vergrootglas te bestuderen, 

maar ik kreeg geen toestemming. 

Inmiddels (een week later) heb ik via andere gemeentelijke kanalen de mogelijkheid gehad om 

de betreffende kaarten met een vergrootglas te bekijken en kan daar veel meer punten/stippen 

op waarnemen dan de door de gemeente aan de Raad van State opgegeven 8 bomen. 

De reden voor mijn beroep op vernietiging en schorsing van het besluit is : 

1. De jarenlange foutieve informatie aan buurtbewoners over het op clandestiene wijze 

aanplanten van bomen/struiken . 

2. Het niet wil len voldoen aan mijn verzoek om de bewoners anders te informeren. 

3. Het aan de Raad van State foutief aangeven van het aantal bomen/struiken. 

4. Het door de gemeente niet wíllen voldoen aan mijn voorstel om enkele bomen/struiken 

door de gem. aan te wijzen en om te zagen en jaarringen te tellen zodat de leeftijd van de bomen 

bekend ís . 

5. Het pas na vier jaar informatie inwinnen over aantal bomen/struiken bij toenmalig hoofd 

Plantsoenendienst. 

6. Het feit dat een brief verzonden door een buurtbewoner, pas dit jaar, over aanplant van 

bomen in het najaar van 1996 (terwijl alle bomen/struiken al minstens een jaar eerder waren 

aangeplant) door een bezwarencommissie als relevant wordt aangemerkt. Deze buurtbewoner 

woonde tijdens het inplanten van de bomen/struiken nog niet eens in deze straat. 

De hierboven genoemde aandachtspunten zijn kort samengevat en zijn voor mij de reden om dit 

beroepschrift in te dienen en U te verzoeken recht te doen gelden op basis van de brief van de 

gemeente van 3 mei 2012 en de beslissing van het bestuursorgaan te vernietigen. 

Tevens wil ik U verzoeken om de werking van het besluit tegen te houden, een voorlopige 

voorziening te treffen om het besluit te schorsen totdat er op het beroepschrift is beslist. 



Indien het verzoek wordt toegewezen, verzoek ik om vergoeding van de proceskosten en 

vergoeding van de te maken kosten voor inhuur hoveniersbedrijf I Soweco (rooien en afvoer)en 

kosten m.b.t. het zoeken naar oude rekening van voor 1996. 

Bijlagen: diverse brieven van de gemeente Hellendoorn, de Raad van State en ondergetekende . 

Met vriendelijke groet: 

C77 



Nijverdal, 11 december 2012 

Brief behoord bij beroepsschrift van: 

Voorlopige voorziening. 

in mijn beroepschrift heb ik gevraagd om een voorlopige voorziening. De reden hiervoor is dat ik 

lichamelijk niet in staat ben om binnen genoemde termijn de bomen/struiken te rooien en ook nog 

eens af te voeren naar de stortlocatie. 

Dit is misschien wel mogelijk door inhuur van een hoveniersbedrijf/ Soweco met versnipperaar, doch 

hiermee zijn behoorlijke kosten gemoeid. De behandeling van het bezwaarschrift zal vermoedelijk 

langer op zich laten wachten dan zes weken. 

Ik verzoek U dan ook het besluit van de gemeente te schorsen totdat er op het beroepschrift is 

beslist. 

Met vriendelijke groet, 

t 



Nijverdal, 23 december 2012 

Gemeente Bestuur van Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE 

Nijverdal 

Gemeente Bestuur. 

Naar aanleiding van uw aangetekend schrijven d.d. 18 december 2012 bericht ik u het volgende. 

' 'olgens uw besluit staat het vast dat ik zonder aanlegvergunning een gedeelte van gebied 2 in de 

Nìjverdalse Es heb ingeplant met een vlechthaag, rododendrons en (fruit)bomen. De aanplant is 

volgens u in strijd met het gemeentelijk beleid om het open karakter van de essen te behouden. U 

schrijft mij aan om binnen 6 weken de beplanting te verwijderen en het perceel in overeenstemming 

te brengen met de huidige bestemming. Door hieraan te voldoen kan ik het verbeuren van 

dwangsommen voorkomen. 

Tegen uw besluit teken ik bezwaar aan. In mijn brief van 16 mei 2012 ben ik uitvoerig ingegaan 

waarom ik van mening ben dat de haag en rododendrons kunnen blijven bestaan. 

In genoemde brief heb ik u dan ook heel simpel gevraagd: 

Geeft u mij schriftelijk aan op grond van welke wettelijke regeling plaatselijke of provinciale 

verordening ben ik verplicht de rododendrons en haag uit het stukje volkstuin te verwijderen. Op die 

simpele vraag hebt u mij geen antwoord gegeven. 

Al vanaf 2010 is de hoogte van de haag op afrasteringhoogte, ongeveer 100cm. De rododendrons, 

bedoeld als bodembedekking worden eveneens vanaf 2010 op 80cm gehouden. De aanwezige 

appelboom, 2 jonge beuken en 2 notenboompjes wil ik wel verwijderen. In mijn schrijven van 12 

december 2011 heb ik u e.e.a. aangegeven. 

In uw schrijven onder belangen afweging en motivering geeft u aan dat u op grond van de huidige 

rechtspraak, behoudens bijzondere omstandigheden, niet enkel bevoegd, maar zelfs verplicht bent 

om tot handhaving over te gaan, zeker indien door een belanghebbende derde hier uitdrukkelijk is 

verzocht om handhavend op te treden. 

Wie is deze belanghebbende derde, ik kan mij niet voorstellen dat u hiermee de bewoners van de 

Wolterkampsweg bedoeld. Mocht dit wel zo zijn, dan wil ik hierbij het volgende opmerken. 

Het betreffende perceel (gebied 1 en 2 ) ligt vanaf de woningen aan de 

Wolterkampsweg lager. 

Vanaf de zandweg waaraan het perceel is gelegen vallen de 

rododendrons en de haag nauwelijks op. 

I í 



» De aan de linkerzijde gelegen volkstuinen staan vol met hokjes, bomen. 

Struiken, ook (groenblijvende) coniferen, een haag langs de weg (zie 

foto's). 

9 Bomen en struiken aan het e i n d , in de punt van de zandwegen eigendom 

van de Gemeente Hellendoorn. 

Wat bedoeld u dan met het open karakter van de Essen behouden? Moet ik u nog meer zaken 

noemen die er voor uw inventarisatie van de Es in 2007 stonden en er nu nog onveranderd staan? 

Ik heb u al eerder meegedeeld dat ik het gevoel heb dat ik door u gepakt wordt. 

Na (vanaf) 2007 meermalen zowel mondeling als schriftelijke verzoeken om uw dwaling (foutieve 

informatie aan de bewoners van de Wolterkampsweg e.a.) te herroepen/ recht te zetten, áurh u mij 

te confronteren met boetebepalingen. 

Als u aan mijn bovenbedoelde verzoeken al in 2007/2008 gehoor had gegeven, zou de buurt die 

beplanting geaccepteerd hebben, geen verder problemen gemaakt kunnen hebben en had ik op een 

i ret t ìge wijze mijn hobby kunnen uitoefenen en was het perceel op een keurige wijze onderhouden, 

gedund en gesnoeid geweest. 

Nogmaals verzoek ik u mij antwoord te geven op mijn eenvoudige vraag; en hiermee niet nog eens 7 

maanden te wachten. 

Deze brief gaat in kopie naar de Voorzieningen Rechter met het verzoek om voorlopige voorziening 

houdende schorsing van het bestreden besluit. 

Met vriendelijke groet, 
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Nijverdal, 23 december 2012 

v/oorzieningenrechter, 

Sector bestuursrecht, 

Postbus 323, 

7600 A H , Almelo 

Betreft voorlopige voorziening. 

Geachte voorzieningenrechter. 

Uit bijgaand schrijven van de Gemeente Hellendoorn d.d. 18 december 2012, betreffende het 

verwijderen van rododendrons, haag en enkele bomen, blijkt dat het indienen van een 

zwaarschrlft geen schorsende werking heeft tegen de aangegeven rooitermijn van 6 weken. 

Voor de duidelijkheid geef ik u aan dat genoemde brief betrekking heeft op het bij uw rechtbank 

bekende schrijven van 11 december 2012 met zaaknummer A L M 12/1225 GEMWT W l . 

Het gebied 2 maakt samen met gebied 1 onderdeel uit van perceel Gemeente Hellendoorn sectie 

L 185. In de bi\)agen bij mijn beroepschrift van 11 december 2012 ga ik ook uitvoerig in op de 

problematiek rond gebied 2 (zie o.a. mijn schrijven aan het Gemeente Bestuur van 16 mei 2012). 

Ik verzoek u om medewerking tot voorlopige voorziening. 

Misschien is het te koppelen aan de uitspraak van uw Rechtbank van 13 december 2012 waarin u 

schorst het bestreden besluit van 19 november 2012, totdat op het verzoek om een voorlopige 

voorziening is beslist. 

De brief van de Gemeente Hellendoorn van 18 december 2012 met bijlagen en fo to 's , alsmede miļn 

bezwaarschrift van 23 december 2012 waarbij ook enkele foto's zijn gevoegd, doe ik u hierbij 

toekomen. 

Jestaat er ook de wettelijke mogelijkheid dat u uitspraak doet in het wel of niet handhaven van de 

beplanting in zowel gebied 1 als 2? 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik: 

Met vriendelijke groet; 
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Rechtbank 
Sector bestuursrecht 
Postbus 323 
7600 AH 
Almelo 

Nijverdal, 5 januari 2013 

Geachte leden van de Rechtbank. 

Betreft zaaknummer ALM 1211226 GEMWT W l . 

Hierbij doe ik u een aanvulling op mijn beroepschrift van 11 december 2012 toekomen. In mijn brief 
heb ik verwezen naar het voormalig hoofd van Ruimtelijke Ordening, hij wil indien nodig als getuige 
gehoord worden. 
Zijn gegevens: Dhr. telefoon. 
Het voormalig hoofd plantsoenendienst heb ik inmiddels gesproken en hij is eveneens bereid om als 
getuige gehoord te v n r A — 
Zijn gegevens: Dhr. 
De leverancier van het plantmateriaal heeft helaas geen kopie van de leveringsfactuur kunnen 
vinden. 

Eind november 2012 heb ik de gebruiker van de volkstuin gebied 2 benaderd met de vraag of hij zich 
kon herinneren dat ik het gebied 1 heb ingeplant en ook nog in welk jaar. 
Hij gaf aan zich nog goed de inplant te kunnen herinneren en gaf tevens aan dat ik na de inplant van 
bomen en struiken nog enkele jaren daarna tussen de jonge aanplant aan het schoffelen was. 
Helaas kon hij zich het jaar van aanplant niet herinneren en wilde hij om die reden geen verklaring 
afgeven en niet als getuige gehoord worden. 

Mi jn zoon en schoondochter (Poolse) zijn met hun dochter voor de Kerst en Nieuwjaarsviering naar 
Polen afgereisd om de familie te bezoeken. Op Kerstavond belde mijn zoon met de mededeling dat 
ze fotoalbums aan het bekijken waren en daar een drietal foto's van het betreffende perceel 
(gebied 1) tegen kwamen. Op de foto's stond geen jaartal, doch bij de foto's stond geschreven 
februari 1994. Aan mijn verzoek het betreffende album mee te brengen is voldaan. 
Ik doe u hierbij toekomen een kopij van de betreffende albumpagina . Luty 1994 r betekend februari 
1994. ( r betekend jaar). 
Naar aanleiding van het bestaan van de foto's heb ik nogmaals contact gezocht met de betreffende 
gebruiker van de volkstuin gebied 2 en hem gevraagd of hij nu bereid was een verklaring op te stellen 
en eventueel te getuigen over alleen de inplant en het onderhoud (schoffelen) en niet het jaar . 
Uit bijgaande verklaring blijkt dat hij bereid was een verklaring op te stellen en hij is eveneens bereid 
om te getuigen. 
Zijn gegevens: 

Hopende u met bovenstaande aanvulling van dienst te zijn teken ik, 



Met vriendelijke groet, 

Separaat doe ik u toekomen: M.b.t. zaak ALM 1211283 GEMWT W l de verhinderdata 
komende 2 maanden en de 2 formulieren proceskosten. 
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Verklaring. 

Onderge tekende heeft van de heer n de jaren negent ig , een volkstuint je in 

gebruik gehad . 

Deze was gelegen in de Noetse le r Es en van het p e r c e e l , kadastraal sectie L-185, heb ik het 

voors te gedee l te in gebruik gehad. 

Ik weet dat in het achterste gedee l te b o m e n en st ru iken geplant zijn en heb gezien dat de 

heer onde rhoud heef t gepleegd aan het ter re in en beplant ing. 

Ni jverdal , 2 januar i 2013. 



Voorzíeningenrechter, 

Sector bestuursrecht, 

Postbus 323, 

7600 A H , Almelo Nijverdal 21 jan. 2013. 

Betreft: zaaknummer A L M 12/1283 GEMWT W l (gebied 2} 

Geachte Rechter, 

Hierbij doe ik u toekomen een afschrift van de brief van de Gemeente Hellendoorn, met betrekking 
tot het Ingediende bezwaarschrift van 23 december 2012, waarvan ik u al reeds een afschrift heb 
gezonden. 

In de betreffende brief vraag ik u of de mogelijkheid bestaat om uitspraak te doen in beide zaken 
gelijktijdig, of moet ik eerst wachten op de uitspraak van de gemeente Hellendoorn. 

Met vriendelijke groet. 



Gemeente Bestuur van Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE 

Nijverdal 

Njjverdal 1 februari 2013. 

Geacht Bestuur, 

Hierbij deel ik u mee, geen gebruik te maken van de uitnodiging om in de gelegenheid te worden 
gesteld mijn bezwaarschrift van 23 december 2012 betreffende gebied 2 van perceel L185 toe te 
lichten. 

Mi jn reden hiervoor is de volgende: IK wik teruggaan naar het begin van uw onderzoek in de Es in 
2007. 

Tijdens de inventarisatie van de gehele es, hebben uw ambtenaar en u nooit gesproken over gebied 
twee, was schijnbaar niet van belang. 

In uw brief van 4 april 2008, Niets over gebied twee, echter op de laatste pagina onder verzoek: Het 
bosperceel van perceel 185 uit te dunnen, dit met enige regelmaat te herhalen en in de toekomst in 
ieder geval voor zorg te dragen dat de aanwezige bomen en struiken niet hoger dan drie meter 
worden, zodat op die manier het bosperceel beperkt blijft. In mijn brief van 14 april 2008 geef ik aan 
ernstig bezwaar te hebben tegen het knotten van bomen enz. 

In uw brief van 14 juni 2008 onder Bosperceel, geeft u aan het niet vreemd te vinden dat voor de 
aanleg van het bosperceel mondeling toestemming is verkregen. Vervolgens bent u het er mee eens 
dat knotten van bomen geen goede zaak is. U gaat akkoord met dunning in een aantal 
winterperiodes. 

Uit bovenstaand blijkt dat u toen bereid was uit te gaan van de situatie zoals die op dat moment was. 
Waarom hebt u dat laten vallen. 

In uw brief van 3 mei 2012 geeft u op pagina 2 aan onder (on)mogelijkheden handhaving: pagina 3 
Het gebruik van deze grond met de aanplant van bomen en struiken is voor de inwerking treding van 
het bestemmingsplan Buitengebied 1995 niet gewraakt. Daarnaast is het aanplanten van de bomen 
en struiken in overleg en in samenwerking met het toenmalig hoofd van de plantsoenendienst 
uitgevoerd. Er zijn voor ons geen redenen om aan te nemen dat de verklaring van de heer De Beer 
niet op waarheid zou berusten. 

Gezien het bovenstaande concluderen wij dat de bomen en struiken in 1995 zijn aangeplant er 
onder het destijds geldende bestemmingsplan Buitengebied 1977 geen aanlegvergunning 
noodzakelijk was en dat de situatie van het overgangsrecht niet beperkt blijft tot 7 a 8 bomen. Het 
gebruik van gebied 1 is dus niet strijdig met het bestemmingsplan 

Zoals bekend heeft de bezwaren commissie een zodanig advies uitgebracht, dat het gemeente 
bestuur heeft doen besluiten een 10096 ander standpunt In te nemen. 

„Hoe kunt u als bestuur op een dergelijke wijze met de verklaring van de heer omgaan. 

m Waarom werd ik door uw dienst tegengewerkt toen ik belde voor een afspraak om de betreffende 
luchtfoto van 1996 met een vergrootglas te kunnen bekijken. Via een ander kanaal is het bekijken 



van de kaart wel gelukt, overigens zie ik veel meer dan de door u genoemde 8 stippen, zelfs op het 
weiland ernaast. Vele tientallen stippen zijn waar te nemen. 

„Waarom werd mijn voorstel aan uw dienst om in plaats van 8 bomen, 4 bomen en 4 struiken te 
laten staan niet geaccepteerd en kon ik geen uitstel krijgen om het rooien van bomen/struiken voor 
16 maart 2013 af te kunnen werken. 

Gezien bovenstaand, restte mij niets anders dan de gang naar de bestuursrechter. Het hier 
genoemde en veel meer in de diverse brieven hierover door mij aan u gestuurd en de gesprekken die 
gevoerd zijn met wethouders en burgemeester zij voor mij voldoende reden om geen enkel 
vertrouwen meer te hebben in de rechtsgang van het gemeentebestuur en zijn voor mij dan ook de 
reden geen gebruik te maken van de mogelijkheid het bezwaarschrift verder toe te lichten. 

Wel hoop ik een afdoend antwoord op mijn eenvoudige vraag te krijgen. 

Met vriendelijke groet, 
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