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Nijverdal, 11 maart 2011 

Geachte dames, heren, 

Dinsdag 15 maart 2011 zal in uw vergadering een besluit worden genomen over de inrichting 

van het nieuwe Henri Dunantplein. 

Nu de grote bouwprojecten in het centrum van Nijverdal nagenoeg zijn voltooid, is het ons 

inziens van groot belang dat ook het laatste deel, het nieuwe plein, daadwerkelijk kwalitatief 

hoogstaand wordt ingericht. 

De overlast voor onze leden - en het winkelend publiek - tijdens de bouwperiode en de 

nog te verwachten overlast vanwege de werkzaamheden aan de N35, nopen tot het nemen 

van ingrijpende maatregelen die het centrum van Nijverdal weer aantrekkelijk moeten 

maken, om zodoende de afvloeiing van de koopstromen een halt toe te roepen. 

Uiteraard zullen ook bestuur en leden van onze vereniging zich maximaal moeten inspannen 

om van Nijverdal weer een winkelcentrum met een kloppend hart te maken. Hiertoe zijn 

inmiddels diverse initiatieven genomen en in voorbereiding. 

De presentatie van de plannen op 22 februari j l . , die dinsdag a.s. ter goedkeuring aan u 

worden voorgelegd, zijn bijzonder positief ontvangen door onze leden, omwonenden en 

neringdoenden aan het nieuwe plein. 

Uitgaand van vorenstaande verzoeken wij u vriendelijk doch dringend te besluiten voor de 

vaststelling van een adequaat budget voor de herinrichting van ons centrum. 

Het bestuur van Handelsbelangen. 
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Alie leden van de Gemeenteraad, p/a: P. Knopper met verzoek deze brief aan alle raadsleden af te geven. 

Met vriendelijke groet 

Ritske Ponsteen 

Handelsbelangen Nijverdal 
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