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Geachte Raadsleden,

Met verbazing en zorg hebben wij kennis genomen van een artikel in de Twentsche Courant
Tubantia van vrijdag 11 mei 2012. In dit artikel "Project Hexelerweg gaat toch door", gebaseerd op
een interview met Wethouder ten Have spreekt de wethouder de verwachting uit dat voor de
realisering van een zorgcomplex aan de Hexelerweg binnenkort van de Provincie Overijssel "groen
licht" zal worden verkregen.
Het bevreemd ons dat de realisering van dit project reeds aanstaande is, zonder dat de
van dit voornemen op de hoogte zijn gesteld en dat wij dit middels een
krantenbericht moeten vernemen. Normaliter zal voor een dergelijk nieuwbouwproject in het
"Buitengebied" een wijziging van het bestaande bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Bij een
bestemmingsplanwijziging worden de belangen van aanwonenden meegewogen.
In het krantenbericht haalt de wethouder argumenten aan die pleiten voor het realiseren van het
zorgcomplex aan de Hexelerweg:
- grond wordt om niet beschikbaar gesteld,
- cliënten zijn opgegroeid in het buitengebied,
- aankleding van het aanwezige boerenerf,
- aanleg kikkerpoel, moestuin, kippenschuur etc,
- rustpunt voor recreanten,
- integreren van bewoners door ze te laten helpen op omliggende agrarische bedrijven en in
het buurthuis.
Kortom argumenten die weinig bijdragen aan de keuze van de Hexelerweg als vestigingsplaats.
Met name de mogelijkheden tot integreren van de bewoners door hun werkzaamheden te laten
verrichten op omliggende bedrijven worden overschat, aangezien vrijwel alle werkzaamheden een
persoonlijke begeleiding zullen vergen.
Ook'
is benaderd voor medewerking bij inschakeling van
toekomstige bewoners. Aan de directeur van de Parabool is duidelijk gemaakt dat
Hulp hierbij kan slechts sporadisch en onder stokte begeleiding (één op één) plaats vinden en Kan
derhalve niet als potentiële bijdrage worden aangemerkt.
Dit constaterend vinden wij het niet juist dat de wethouder stelt: "Wij laten de toekomstige
bewoners integreren door ze op diverse agrarische bedrijven dieren te laten verzorgen". Aangezien
de integratie van de bewoners in een nieuwe vestiging een belangrijke peiler is met betrekking tot
de plaatskeuze vinden wij de motivering van de wethouder niet overtuigend.

De onzerzijds geuite bezorgdheid zou kunnen worden opgevat dat wij tegen de vestiging van een
zorgverlening zijn voor verstandelijk gehandicapten zijn. Dit is afhankelijk van de invloed die het
zou kunnen hebben op •
Echter het ontbreekt ons aan inzicht inzake inrichting
en exploitatie van een dergelijke vestiging, alsmede de gevolgen die dit kan hebben op de
aangrenzende bedrijven, bijvoorbeeld de ontsluiting aan de smalle Hexelerweg, verkeersbeperkende
maatregelen etc. Kortom wij zijn bevreesd voor situaties die <
\ in de toekomst
nadelig zouden beïnvloeden.
Wij richten deze brief aan de leden van de Gemeenteraad, aangezien de planvorming in het College
van Burgemeester en Wethouders, gezien de inhoud van het persbericht, reeds heeft
plaatsgevonden.
Hoogachtend,

