
Gemeente Hellendoom 
t.a.v. de Gemeenteraad 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

Nijverdal, 27 juni 2011 

Geachte Gemeenteraad, 

Zoals U misschien niet is ontgaan, zijn wij, familie Konijnenbelt bezig met een 
aanvraag om een woning te bouwen aan de Vinkenweg. 
De commissie heeft hierop een negatief advies uitgebracht mede door een bezwaar 
van de familie Veneman tijdens de commissievergadering van 27 april jl 
De commissieleden hebben wij hierna benaderd en zijn in afwachting van hun reactie 
op ons verhaal. 
Via deze weg willen wij ook U op de hoogte stellen en hopen dat het voor ons een 
positieve wending zal gaan krijgen. 
Wij hebben ons verhaal dat naar de commissieleden is gestuurd als biilaqen 
toegevoegd. 
Graag zien wij ook Uw reactie tegemoet. 
Met vriendelijke groeten, 

Familie Konijnenbelt 
Wierdensestraat 53 
7443 AB Nijverdal 
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Toelichting rijkswaterstaat bebouwen Vinkenweg. 

Bij de bijeenkomst in Wierden over de rijksweg werden we aangesproken door Dinand Kistemaker van 
rijkswaterstaat. 
Hij vroeg of we al konden gaan bouwen aan de Vinkenweg, hierop hebben we geantwoord dat er nog 
een bezwaar was van de familie Veneman. 
Hierop reageerde hij uiterst verbaasd en zou hierover graag een gesprek willen voeren. 
Hierna hebben we een afspraak met hem gemaakt en is hij bij ons op bezoek geweest op donderdag 
26 mei. 
Hij heeft ons de onderhandeling met de familie Veneman vanaf het begin geheel verteld. 
Eerst was er bij de familie Veneman geen sprake van het aankopen van de woning, slechts de 
omringende grond. 
Het huis kon dan gewoon blijven bestaan, tijdens deze onderhandeling werd aangegeven door de 
familie Veneman dat rijkswaterstaat "alles kon aankopen of niets". 
Dit heeft uiteindelijk geleid te aankopen van de woning inclusief de grond. 
Hierbij is duidelijk afgesproken dat rijkswaterstaat dan ook over de woning kon gaan beschikken en 
gaan gebruiken als compensatiemiddel. 
Als hier geen sprake van zou zijn geweest was er door rijkswaterstaat geen overeenkomst met de 
familie Veneman tot stand kunnen komen. 
Hiermee is de familie akkoord gegaan, en heeft de woning en grond verkocht aan rijkswaterstaat. 
Dat nu de familie Veneman bezwaar maakt en aangeeft dat de woning direct gesloopt zou worden en 
dit als eis zou hebben gesteld is bij rijkswaterstaat niet bekend. 
Dit blijkt niet uit de koopovereenkomst tussen de familie Veneman en rijkswaterstaat, hierin staat als 
enige wens dat de poort voor het huis niet bij de deal was ingesloten. 
Bij het opleveren van de woning van de familie Veneman aan rijkswaterstaat is er wel gezegd dat er 
op korte termijn zou worden begonnen met het afbreken van de schuren bij de woning. 
Dat het de familie Veneman verbaasde dat de woning nu wordt bewoond en nog niet is gesloopt voor 
de heer Kistemaker onverklaarbaar. 
Hierover is notabene door de familie Konijnenbelt en Veneman een contract op gesteld en door de 
heer Veneman is ondertekend. Deze overeenkomsten willen wij u wel overleggen tijdens een gesprek. 



Gesprek zoon familie Veneman (Jan Veneman jr.) en zoon familie Konijnenbelt (Gerben Konijnenbelt) 

Vorige week donderdag(19 mei) een gesprek had met de zoon van de familie Veneman. 
Naar zijn zeggen dat de frustratie pas hoog was na het lezen van het krantenbericht over het verlenen 
van een vergunning aan de Vinkenweg. 
Er was hun immers een vergunning geweigerd aan de Vinkenweg. 
Ik heb hem verteld dat het om de milieucontouren van het industriegebied te doen was en dat ons 
perceel hier niet binnen viel. 
Ook hadden zij deze contouren bekeken en zijn van mening dat ook ons perceel dat deels in deze 
cirkel valt dus ook niet bebouwd mag worden. 
Ik heb hem verteld dat deze onduidelijkheid hem op het gemeentehuis wellicht kon worden uitgelegd. 
Een tweede aspect dat aanleiding heeft gegeven tot protest is dat naar hun zeggen er was beloofd dat 
het huis binnen een maand zou worden gesloopt nadat de familie Veneman het had opgeleverd. 
Bij ons is echter hierover niets bekend. 
Bij onderhandelingen met rijkswaterstaat zijn wij overeengekomen dat het huis mocht blijven staan tot 
2013. Dit is in de notarisakte opgenomen. 
Ik heb hierop geantwoord dat wij pas zijn gaan onderhandelen nadat rijkswaterstaat een akkoord had 
met de familie Veneman en dus naar ons idee er geen discussie meer kon komen. 
Ik heb hen aangeboden om ook deze akte in te zien zodat ook hun wisten wat er ons is beloofd, hij 
antwoordde hierop dat het beter was de zaak nu even te laten rusten. 
Wat ik mij wel afvraag is dat de belofte richting familie Veneman ook in een akte is opgenomen, dit 
is mij niet duidelijk geworden tijdens dit gesprek. 
De familie Veneman heeft het gevoel dat de huispiek hun is afgepakt door de familie Konijnenbelt die 
de huispiek als voorwaarde zou hebben gesteld bij de ruil met rijkswaterstaat. 
Ik heb gezegd dat dit zeer zeker niet het geval was en dat het huis was aangekocht door 
rijkswaterstaat en als ruilmiddel is aangeboden aan ons. 
Naar zeggen van de zoon Jan Veneman junior zou zijn vader de huispiek wel aan de familie 
Konijnenbelt willen hebben geven als er niet achter zijn rug zou zijn onderhandeld. 
Ik heb aangegeven dat we het gevoel dat de familie Veneman hierbij heeft helaas niet 
kunnen wegnemen. 
Tevens hen ik gezegd dat we het gesprek niet uit de weg gaan en hun ons verhaal nog wel een 
keertje geheel willen voorleggen. 
De zoon gaf aan dat zijn vader en moeder hier geen belang bij hebben. 
Verder heb ik aangegeven dat ik het jammer vind dat er geen contact meer tussen de beide families 
is. Wij als familie Konijnenbelt hebben zo juist de indruk gekregen dat deze huisplaats ons niet wordt 
gegund. 
Maar goed dit is moeilijk op te lossen als er geen contact meer wordt gewenst! 
We gaan vanavond naar een bijeenkomst van rijkswaterstaat in Wierden en hopen over ons bedrijf 
wat meer duidelijkheid te krijgen. 

Groeten Gerben Konijnenbelt 



Reactie commissievergadering 27 april 2011 Fam.Konijnenbelt. 

Geachte commissieleden; 

Graag willen wij als familie Konijnenbelt ook u ons verhaal vertellen tot u als commissie 
Er zijn gesprekken met de gemeente geweest in bijzijn van rijkswaterstaat over het toekennen van 
deze huisplaats (voormalige woning fam.Veneman) aan ons als familie Konijnenbelt. 
Deze onderhandelingen zijn geweest nadat de familie Veneman een akkoord had met Rijkswaterstaat. 
Wij als familie dachten dat de gang van zaken ook bij de commissie helder zou zijn gezien de 
afgelopen gesprekken met diverse ambtenaren van de gemeente. Aanwezig zijn op de 
commissievergadering leek ons ook niet nodig te zijn, het ging slechts om een formaliteit is ons 
verteld. 
Voor het perceel van de fam. Konijnenbelt aan de Vinkenweg is een onderzoek naar geluid en de 
milieucontouren gedaan en waaruit gebleken is dat er op hun perceel een woning gerealiseerd kon 
gaan worden. 
Dat de fam.Veneman dit in het verkeerde keelgat is geschoten is voor ons begrijpelijk, echter hun 
perceel waarop ook een aanvraag is geweest ligt binnen de straal waarin geen bebouwing werd en 
nooit zal worden toegestaan (dit is bij hun gesprek aan de balie waarschijnlijk niet helemaal duidelijk 
geworden.) 
Er is dus geen sprake van het meten met twee maten zoals er werd aangenomen tijdens deze 
vergadering. 
Het beeld dat werd geschetst dat de nieuw te bouwen woning als compensatie is aangevraagd voor 
het afbreken van de woning aan de Wierdensestraat 51 is echter anders verlopen. 
De familie Konijnenbelt heeft hun bedrijf Autoplein Nijverdal aan de wierdensestraat 53. 
Door de aanleg van de nieuwe N35 heeft het bedrijf een stuk grond uitgeruild met Rijkswaterstaat. 
Grond Autoplein Nijverdal ruilen met het voormalige perceel van de fam. Veneman. 
De hierop aanwezige woning mocht door ons worden bewoond tot 2013 en zou door ons moeten 
worden opgeruimd. 
Nadat deze huisplaats inclusief grond door Rijkswaterstaat is vergoed aan de familie Veneman is het 
bij een ruil betrokken. 
Hierbij is door Rijkswaterstaat de huisplaats en een gedeelte van het voormalige perceel van de 
fam.Veneman als ruil aangeboden. 
Dit is besproken in bijzijn van gemeente die hierin positief tegenover stond. 
Het gaat dus niet om het weggeven van een huispiek, maar is een deel van een ruil en dus ook zeker 
van waarde. 
De woning is ook niet weggesaneerd maar verkocht aan de familie Konijnenbelt en is bij de notaris 
vastgelegd. 
Het toekennen van een huispiek gezien de voorgeschiedenis van een recreatiewoning aan de 
Schanshekweg is ook naar onze mening niet gepast (en ook niet door ons aangebracht) om als 
voorgeschiedenis aan te halen, we begrijpen dat zoiets er bij u als commissie niet in gaat! 
We begrijpen dat deze gang van zaken voor zowel de familie Veneman, als voor ons een hele impact 
heeft gehad en nog steeds heeft. 
De familie Veneman heeft "hun ouderlijk huis" in moeten leveren, en wij als familie Konijnenbelt 
hebben nog geen zekerheid of het bedrijf op de huidige locatie mag worden voortgezet kortom nog 
veel denkwerk de komende jaren! 

Wij als familie hopen dat er duidelijkheid is gekomen over een aantal zaken en vragen u als 
commissie graag om een reactie. 
Mochten er desondanks nog vragen zijn dan gaan we graag de kans aan om u als commissie het een 
en ander toe te lichten. 

Graag zien wij uw reactie tegemoet 

Familie Konijnenbelt 
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