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GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: T>V Wfift 

5 MRT 2011 

Werkpr.. ' 
Kopie aan: 6V/(!ow • +MA. fcWg.liPld 
Archief D/N.-aaeks / XI Vertr.: Aan het college van Burgemeester en Wethouders, 

Afgelopen week werd er in de media nogal wat aandacht besteed aan de door de Gemeente "vergeten" 
afspraken. 
I n dit geval ging het over drie jaar geleden gemaakte afspraken, tussen de Milieuraad voor de Gemeente 
Hellendoorn en de Gemeente Hellendoorn, m.b.t. de herinrichting van het openbare gebied rondom het 
complex Nieuw Dunant, speciaal waar het gaat om de groene invulling. 
Aangezien ik zelf sinds de oprichting in de 70er jaren lid ben van de M.R., weet ik dat het vaak ""knokken"" is 
met diverse instanties, om voor de gemeenschap positieve en waardevolle zaken te realiseren, c.q. te 
voorkomen, dat deze verdwijnen. Dit is een continu streven van de M.R. 
Om te voorkomen, dat er ook over de te herplaatsen fontein, dergelijk gesteggel zou kunnen ontstaan, wil ik 
vóór de raadsvergadering op 15 maart a.s. het volgende onder uw aandacht brengen : 

I n 1989 werd t.g.v. de uitbreiding van het Raadhuis en de realisering van het Henri Dunantplein, door de 
toenmalige Ondernemersvereniging Nijverdal een fontein geplaatst op het H.D. plein als een geschenk aan de 
inwoners van de Gemeente Hellendoorn. 
B.e.a. werd in goed overleg met de Gemeente gerealiseerd, waarbij werd afgesproken, dat de fontein in feite 
aan de Gemeente werd overgedragen, die vervolgens zou zorgen voor instandhouding, onderhoud e.d. 
Tot januari 2008 zijn deze afspraken keurig nagekomen. Helaas moest de fontein toen wijken voor de bouw 
van het Nieuw Dunant. 
Over de demontage, opslag en herplaatsing zijn toen door ondergetekende, als voorzitter van de toenmalige 
O.V.N., en de Gemeente duidelijke afspraken gemaakt, die vastliggen in een schrijven mijnerzijds en een 
akkoordverklaring met de inhoud hiervan door de Gemeente anderzijds. 
De betreffende stukken zijn hierbij gevoegd. 

Ofschoon ik geen redenen heb te veronderstellen, dat deze overeenkomst niet nageleefd zal worden, wil ik 
e.e.a. toch graag onder uw aandacht brengen, dit vanwege de zwaarwegendheid van de toekomstige plek van 
de fontein. 
I k bereid mee te denken en te zoeken naar een geschikte plek voor herplaatsing in het centrumgebied, welke 
plek zal moeten voldoen aan datgene wat destijds overeengekomen is. 

Zo mogelijk ontvang ik graag een reactie. 

Met vriendelijke groet, 
Jan H. Eikenaar 

Kopie: Aan de raadsleden 
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J.H. Eikenaar 
Corn. Kuyperweg 16 
7441 BD NIJVERDAL 
tel. 0548-613463 
fax 0548-621397 
e-mail: j.h.eikenaar@hetnet.nl 
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders, 
van de Gemeente Hellendoorn 
p/a Huis voor Cultuur en Bestuur 
Nijverdal 

Nijverdal, 30 oktober 2007 

Betreft: uw schrijven d.d. 25 okt. 2007 uw kenmerk 07 uit 07778 

Geacht College, 

Naar aanleiding van bovengenoemd schrijven, geef ik hierbij mijn reactie m.b.t. de 
verplaatsing van de fontein op het Henri Dunantplein. 

De fontein is in 1989 door de leden van de toenmalige Ondernemers Vereniging Nijverdal 
OVN (waarvan de leden van de vereniging Handelsbelangen en de Industriële club 't Lochter 
collectief lid waren), in het kader van uitbreiding van het gemeentehuis en een herinrichting 
van het gebied rond het gemeentehuis, aan de Nijverdalse bevolking geschonken. Daarbij is 
om praktische redenen de fontein overgedragen aan de Gemeente, met het doel 
instandhouding en onderhoud te waarborgen. 

Een aantal van de praktische problemen, die zich bij herplaatsing voordoen, kan ik 
onderschijven, met name wat betreft de aanwezige kabels en leidingen op mogelijk 
geschikte plekken en het streven naar een zodanige situering, dat de fontein niet voor de 2e 

keer een obstakel gaat vormen. 

Daarbij ben ik van mening, dat de Nijverdalse bevolking, gediend is met een zo goed 
mogelijke herplaatsing van de fontein. Hieraan wil ik mede als toenmalig OVN voorzitter en 
projectleider bij de bouw van de fontein, graag mijn medewerking verlenen. 
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De voorwaarden waaronder ik bereid ben mijn bezwaarschrift in te trekken zijn, de volgende: 

1. De huidige plek in het centrum-voetgangers-winkelgebied is zodanig gesitueerd, dat 
het dagelijks "in de loop" ligt van veel mensen en winkelend publiek en het vooral bij 
mooi weer een rustpunt vormt en tevens de mogelijkheid biedt om even op de rand 
een ijsje te eten of op het bankje ernaast plaats te nemen. De nieuwe plek zal (zoveel 
mogelijk) moeten voldoen aan deze kwalificaties, rekening houdend met de 
technische mogelijkheden. 

2. De fontein zal in (nagenoeg) identieke vorm en materiaalkeuze herplaatst worden, 
zodra er ongeacht door wie of wanneer, een plek gevonden wordt, die voldoet aan de 
omschrijving bij 1 

3. De kwalificaties zoals genoemd bij 1 en 2 zullen mede beoordeeld worden door de 
Vereniging Handelsbelangen en ondergetekende. 

4. De uiterste streefdatum waarop de fontein herplaatst zal zijn is 31 december 2012. 

5. Van de fontein zullen foto's gemaakt en bewaard worden, waarna deze behoedzaam 
ontmanteld zal worden De volgende elementen zullen zorgvuldig en tegen 
weersinvloeden beschermd en bewaard worden op een afgesloten gemeentelijk 
opslagterrein: 
De 7 roestvast stalen zuilen. 
De 45 a 50 grote zwerfkeien 
De 4 betonnen hoekelementen met schoongewassen grind. 
Een ca. 60 cm. lang deel van de gemetselde omranding. 
Het bankje aan de regelkast. 
Het betonnen dak van de regelkast. 
Het stalen luik van de regelkast. 
De waterverdeelapparatuur in de regelkast. 
De 2 ondergrondse betonnen waterbuffers. 
De 2 pompen in de buffers. 
De gedenkplaat. 

6. De Gemeente zal ook in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het in stand houden 
en onderhouden van de fontein. 

7. Het huidige beschikbare budget voor herplaatsing ä € 30.000,- zal als basisbedrag 
beschikbaar blijven en zal zonodig door de Gemeente aangevuld worden om de 
kosten van herplaatsing volledig te kunnen dekken. 

Graag zie ik het bovenstaande door u schriftelijk bevestigd en akkoord verklaard, waarna ik 
mijn bezwaarschrift zal intrekken. 

Met vriendelijke groet, 

J.H. Eikenaar 

Kopie o.a. aan: Ver. Handelsbelangen en Businessclub 't Lochter 
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Onderwerp: 
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Nijverdal, 

Geachte heer Eikenaar, 

Naar aanleiding; van uw brief d,d, 30-1Ö-2Q07, welke een reactie is op onze brief van 25 oktober 
2007 met kenmerk 07UIT07778, antwoorden wij u, 

in onze reactie van 25 oktober, hetgeen een antwoord is op uw brief van 10 oktober 2007 
nebben wi j een reactie.gegeven gebaseerd öp de. 7 door u. geformuleerde voorwaarden. 
Wï} hebben u eveneens geschreven dat de gemeente Hellendoorn en u ten aanzien van een 
fontein ais "rustpunt" een zalfde gedachte en beeld hebben. Ons beider insteek is zo'n 
waterelement te laten terugkeren in het centrumgebied. 

Wij betreuren het dat onze reactie bij u niet, of onvoldoende, de bevestiging heeft gegeven dat 
wi j kunnen instemmen met de door u geformuleerde voorwaarden. 
Uw brief van 30 oktober komt bij ons zodoende over als een tweede verzoek om bevestiging. 

Om onduidelijkheid, welke aan uw kant schijnt te Seven, weg te nemen bevestigen wi j middels 
deze brief dat w i j volledig instemmen met de inhoud van uw brief van 30 oktober 2007. 

Voorde goede orde willen wij u langs deze weg kenbaar maken dat de demontage en sloop van 
de bestaande fontein voorzien is in de periode van 7 t /m 18 januari 2008. Aanvankelijk was het 
onze bedoeling de fontein verwijderd te hebben bij het deze week gehouden explosieven 
onderzoek. 
Nu dat inmiddels is afgerond en de voor de detailhandel belangrijkste weken voor de deur staan, 
willen wi j geen extra werkzaamheden in het centrumgebied gaan uitvoeren welke omwonenden 
en ondernemers extra hinder kunnen geven. 

Wïj vertrouwen er op dat wij u hiermee naar behoeven hebben geïnformeerd en rekenen er op 
dat u in óem reactie de door u gevraagde bevestiging herkend. 
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In het vertrouwen dat u op grond van deze brief uw verweerschrift zult in trekken. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Heüendoorn, 

c%-spgretaris. 

drs. J. van der Noordt, ir. J.p^mnVverfeeke.. 
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