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Aan de griffie van de Gemeenteraad 

Postbus 200 

7440 AE NIJVERDAL 

Betreft: Afschrift van verzonden brief 

Hellendoorn, 17 november 2011 

Geachte heer/mevrouw, 

Ter informatie van de Raad doe ik u in bijlage een afschrift toekomen van een aan het 

college van B & W verzonden brief. 

Het lijkt mij nuttig de Raad als controlerend orgaan mede op de hoogte te houden. 

Met vriendelijke groet, 



Mr ing. J. Oosterhof 
Johanna van Burenstraat 2 
7447 HC HELLENDOORN 
Tel. 0548-785182 

06 53 212277 
Email ywstetJjof@wMdk)nyiiejTl 

College van B & W van de gemeente Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE NIJVERDAL 

Betreft: Herinnering 

Uw kenmerk 11UIT09417 

Hellendoorn, 17 november 2011 

Geacht college, 

Bij schrijven van 3 augustus j l . verzocht ik u handhavend op te willen treden tegen een 

illegaal geplaatst reclamebord in de Hellendoornse Es. Op het bord worden twee nog te 

bouwen landhuizen aangeboden. 

Tot op heden - 15 weken later - heb ik nog niets van u mogen vernemen, of is er iets 

veranderd. In uw, overigens niet volledig ingevulde antwoordbevestiging, geeft u wel aan 

dat ik bij niet tijdige beantwoording een dwangsom aan de gemeente kan opleggen, mede 

omdat u het recht op een tijdige beslissing zwaar vindt wegen! Ik wens echter geen 

dwangsom, want dat gaat uiteindelijk ten koste van alle inwoners van onze gemeente. Waar 

ik de voorkeur aan geef is een behandeling die in het maatschappelijk verkeer als betamelijk 

wordt aangemerkt en dat mis ik. 

U zult begrijpen dat uw handelen tot op heden mijn vertrouwen op een serieuze 

behandeling door mijn gemeentebestuur tot een dieptepunt doet dalen. Wat kan ik nog van 

dat bestuur verwachten bij eventuele andere bezwaren en/of verzoeken richting gemeente 

Hellendoorn? 

In afwachting, 

Met verschuldigde hoogachting, 

J. Ooster 


