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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

Onderwerp: vestiging politiebureau in Nijverdal 

De raad van de gemeente Hellendoorn, 
in vergadering bijeen op 24 september 2013, 

gehoord uitspraken inzake centralisatie huisvesting basisteam Twente-West; 

Overwegende dat: 

« De politietaken in de gemeente Hellendoorn worden uitgevoerd door de Nationale 
politie, basisteam Twente-West, bestaande uit de gemeenten Wierden, Rijssen-

Holten en Hellendoorn; 
» Binnen het basisteam Twente-West de vorming van één politiebureau wordt 

nagestreefd en dientengevolge op twee locaties de politiebureaus zullen sluiten en 
alleen contactpunten worden gerealiseerd in het gemeentehuis; 

» Nijverdal als grote plaats binnen het werkgebied van het basisteam vrij centraal 
gelegen is; 

« Nijverdal goede verkeersverbindingen kent met de overige grote kernen in het gebied 
Twente-West, zijnde Rijssen, Holten en Wierden, waardoor de aanrijtijden in geval 
van calamiteiten gunstig zijn; 

» Veiligheid en beleving daarvan voor alle inwoners binnen het gebied van belang zijn 
en om die reden een centrale vestiging te verkiezen valt boven een meer perifeer 
gelegen kern; 

Spreekt als zijn mening uit: dat Nijverdal als vestigingsplaats voor een politiebureau te 
verkiezen is boven andere plaatsen voor het basisteam Twente-West 

Verzoekt het College: 

» Alles in het werk te stellen dat Nijverdal wordt gekozen als vestigingsplaats voor het 
politiebureau van het basisteam Twente-West 



» De raad te informeren over de voortgang van relevante ontwikkelingen inzake deze 
huisvesting 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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