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Hellendoorn, 10 april 2012 

Geachte Dames en Heren, 

Op 26 maart rond 16.00 uur bezochten we de inloopbijeenkomst over het project Koemaste bij de 
Kroon. 
Omdat we herhaaldelijk onze bezwaren kenbaar hebben gemaakt, mondeling en schriftelijk, bij alle 
leden van de Gemeenteraad, Wethouders en leden van de commissie grondgebied, ging onze meeste 
interesse uit naar de aanplant van de bomenrijen vanaf de Hellendoorn brug tot aan de sportvelden. 
De betreffende bomenrijen (zeker 13 stuks) hebben altijd op de tekeningen gestaan en zijn ook nu te 
vinden op het informatiebord bij de vissteiger voor gehandicapten en de parkeerplaats bij plan 
Koemaste. (De aanplant zou plaats vinden in de winter van 2011/2012) 
Tot onze grote verwondering maakte de Hr. J ten Dam nu (26maart2012) aan ons kenbaar dat wij de 
aanplant van alle geplande bomenrijen altijd helemaal verkeerd hadden gezien, het ging altijd al 
alleen om de 3 bomenrijen pal voor onze woning. De rest van de bomenrijen waren niet gepland en 
konden wel eens op een tekening hebben gestaan, maar die bomen waren niet gepland om aan te 
planten . Dit zouden wij echt altijd helemaal verkeerd hebben gezien!!!! 
Ook stond naast ons aan tafel de wethouder Mevr. T ten Have (deze hield zeer wijselijk haar mond) 
tijdens de uitleg van de Hr. Ten Dam. 

Wij hebben zitting gehad in de burencommissie over de uitbreiding van de Ola. Op de l e 

bijeenkomst bij de Ola kregen wij een presentatie te zien van de Hr. S Schorn van Eelerwoude, die 
ons de inpassing met bomenrijen liet zien in zijn presentatie vanaf de Reggebrug tot de sportvelden, 
om zodoende de Ola aan het zicht te ontrekken. Op latere informatiemiddagen werd ons altijd door 
de Hr. J ten Dam verteld dat deze bomenrijen niet bedoeld waren voor de Ola, maar om prachtige 
bomenlanen te maken met uitzicht op de Regge. Nu waren we het hierover al oneens met de Hr. ten 
Dam, omdat nergens langs de Regge vanaf Rijssen tot Ommen bomenrijen zijn aangeplant. 

Het is een zeer kwalijke zaak, dat de feiten door de Hr. J ten Dam niet altijd op een correcte wijze aan 
ons worden medegedeeld en uitgelegd, (wethouder ten Have was getuige van dit gesprek) 

We zijn dan ook van mening dat wij niet altijd op correcte wijze zijn/worden voorgelicht door de 
Gemeente Hellendoorn. 
Er blijven voor ons 2 opties open: 
1. Of alle bomenrijen zoals gepland worden aangeplant 
2. Als niet alle bomenrijen zoals gepland worden aangeplant, dan kan de rij bomen pal voor onze 
woning ook vervallen. Een enkele grote eik of beuk is ook een grote blikvanger in het weiland (60 jaar 
terug was dit ook zo, een prachtige schuilplaats voor de koeien tegen de zon) 



Deze kwestie, het niet op correcte wijze voorlichten van de inwonenden van de Gemeente 
Hellendoorn, door een ambtenaar in functie, nemen wij zeer hoog op. 

Ook de kwestie met de op en afritten op de Noord Zuidverbinding wekt onze grote verbazing. Er is 
altijd gesteld door de Gemeente Hellendoorn, dat alleen via rotondes op de Noordzuidverbinding te 
komen zou zijn, geen aparte aan en afvoerwegen, dat was veel te gevaarlijk. Is nu het standpunt van 
de Gemeente Hellendoorn opeens gewijzigd (geen gevaar meer??) of betreft het de prijs???? 
Ook vinden wij het een vreemde zaak dat de bewoners van de Kupen en parkeerplaatsgebruikers van 
de Blenke wel de Noordzuidverbinding op mogen rijden, maar dat de fam. Peijs een eigen weg moet 
krijgen om de Noordzuidverbinding op te komen ter hoogte van Reggeweg 25. (de Kupen en woning 
fam. Peijs liggen nog geen 50 mtr. uit elkaar). Ook het verharden van een gedeelte van de zandweg, 
van de Zandsteeg vanaf de Duivecateiaan naar de Reggeweg wekte onze verbazing, schijnbaar is niet 
bekend bij de Gemeente dat ook hier erg veel wordt gewandeld en dat er vele mensen gebruik 
maken van deze zandweg om de Algemene Begraafplaats aan de achterkant te bereiken. Deze 
verharding zou dan de oprit van de Noordzuidverbinding moeten worden???? 

Graag uw schriftelijke reactie binnen 14 dagen. 


