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, Nijverdal, 13 januari 2011, 

Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hellendoorn, 
t.a.v. dhr. H.B Meijer, 
Willem Alexanderstraat 7, 
7442 MA Nijverdal. 

Onderwerp: herontwikkeling-gebied hoek de Joncheerelaan /van der Steen van Qmmerenstraat. 

Geacht College, 

Naar aanleiding van het ingediende schetsplan d.d. 17 maart 2005 door Area Architectenbureau te Raalte 
betreffende het bouwen van appartementen op de hoek de Joncheerelaan/van der Steen van Ommerenstraat 
zijn er diverse briefwisselingen en gesprekken geweest. Gesprekken zelfs voor 2005 en laatstelijk 10 januari 

De alinea in uw brief d.d. 20 mei 2005: " De betreffende hoek heeft mogelijkheden om een aantrekkelijk en 
kwalitatief goed bouwplan te realiseren. Met een kwalitatief goed bouwplan en de ligging vlakbij het 
kernwinkelgebied van Nijverdal en een mogelijke ligging aan een parkachtig ingericht tunneldak kan een zeer 
aantrekkelijk woonmiheu gecreëerd worden." Met deze alinea waren en zijn wij het van harte eens! 

Vanaf 2005 zijn onze inspanningen gebaseerd op het zelfstandig ontwikkelen van de percelen de 
Joncheerelaan 10 en 12 en zijn er verwachtingen gewekt naar mogelijk in aanmerking komende 
Bouwonderneming(en) en Architect. 
In een memorandum d.d. 24 augustus 2010 werd aangegeven en bevestigd in gesprekken op 01-10-2010 en 
10-01-2011, dat van het zelfstanding ontwikkelen geen sprake meer kan zijn. 
In de gesprekken die op uw uitnodiging plaats vonden, hebben wij duidelijk aangegeven met de door u 
ingenomen zienswijze blijvend oneens te zijn. Tegen deze zienswijze c.q. beslissing wordt dan ook bezwaar 
gemaakt. Hiervan akte! 
In de genoemde gesprekken is door ons steeds aangegeven, dat er uiteraard afstemming dient plaats te vinden 
tussen de participerende partijen en dat het zelfstandig ontwikkelen niet zal worden losgelaten 
Helaas is in de gevoerde gesprekken gebleken 01-10-2010 en 10-01-2011, dat er kennelijk geen ruimte is om 
op door ons aangegeven plan van aanpak tot een mooie invulling van de hoek de Joncheerelaan / van der Steen 
van Ommerenstraat te komen. 
Particulier initiatief wordt na al die jaren van gesprekken en voorbereiding achteloos naar de prullebak 
verwezen. Dit kan niet waar zijn. 
Met het niet meedoen van de door u ingezette procedure met mogelijke onteigening werd als bijzonder 
onprettig ervaren. Dit lijkt op annexatie. Ongelooflijk! 
Een kwalitatief goed bouwplan, voor alle partijen aanvaardbaar, moet toch tot de mogelijkheden behoren? 
Verwachtende uw zienswijze c.q. beslissing te willen herzien teken ik, 

hoogachtend. 

Bijlage: copie aan de Raad. 


