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De heer H. Broekmate heeft een schetsplan ingediend voor de bouw van 4 levenslooŗ fae.stfnrl'gp —:—„ 
wooneenheden als terugbouw voor 4 te slopen eenheden op locatie "erve Broekmatí ̂ ell^rv^ LlLÍLi 

.Kopieaan: 
In principe geeft u daarvoor groen licht, echter onder voorwaarden : i Arrhit?f DI N t reęks/VTwJltJ. 

1 van de voorwaarden, het informeren van de aanwonenden is geweest 10 mei jl. 

Op verzoek van de familie is er op 22 mei jl. een nader contact geweest met de direct betrokken 
aanwonenden. 

Na hoor en wederhoor is afgesproken tot een vervolggesprek om alternatieven, door aanwonenden 
ingediend, te bespreken. 

Met brief van 8 juni jl. ( kopie bijgevoegd )zijn de alternatieven kenbaar gemaakt. 

Dinsdag 10 Juni jl. is hierover de bespreking geweest met de familie. 

Hierbij bleek dat: 

De familie wil niet ingaan op de alternatieven, om voor hun moverende redenen 
vasthoudt aan het basis-schetsplan. 
De familie vast besloten is de bouwaanvraag in te dienen. 

Wij betreuren dat er geen mogelijkheid was om tot consensus te komen. 

Wij vinden, zoals ook blijkt uit onze brief van 8 juni dat: 

De bouw van wooneenheden in het weiland ons woongenot ernstig belemmerd. 
Het gestelde in het "Ontwikkelings-Perspectief Nijverdal 2005 - 2025" ons 
ondersteund in ons alternatieve plan waarbij de "Groene Long " gewaarborgd blijft. 

Wij wijzen uw College op het "Ontwikkelings- Perspectief 2005 - 2025 ". Referentie nota 05.5374 
dd.25/04/2005, hierin wordt overduidelijk aangegeven de "Groene Long " met name de as : Boomcate -Regge-
KtC- Blokkenpark- de Esch, deze loopt rechtdoor Erve Broekmate. 

Eveneens op hetgeen staat in de onlangs vastgestelde WOONVISIE. 

Het belang dat wordt gehecht aan "de Groene Long "wordt nog eens benadrukt bij de invulling van 
het bouwplan 'de oude Bleek ". 

Tot slot verzoeken wij u stellingname t.a.v. het ontwikkelings- perspectief Nijverdal 2005 - 2025,m.a.w. 

handhaaft u deze visie, zo niet op welke gronden wijzigt u het bestaande beleid. 

Namens de families ( zie bŗįef 08/06/2^12 ) 

i/o J. J. H. Karmeroody 

. Afschrift van dezeibnef naap: getņéente KgatFGemeente Hellendoorn I politieke partijen Gemeente 
Hellendoorn. 

Bijlagen : brief 08/06/2012II ontwikkelingsperspectief Nijverdal 2005 - 2025 U procedureblad 
05.5374 25 



Familie Broekmate 
p/a Henk Broekmate 
Keizersweg 12a 

Nijverdal 08/06/2012 

9 y 
Beste familie Broekmate, 

Op 22 mei jl. is afgesproken dat wij, als naaste buren van de Rijssensestraat en de Noetselerbergweg, 
u een aantal suggesties zouden doen toekomen als alternatief voor het schetsplan. Wij hebben bij 
elkaar gezeten met als resultaat dat wij een aantal uitgangspunten hebben geformuleerd. Wij willen 
u verzoeken het schetsplan ter hand te nemen en de woningen zodanig te situeren dat aan de 
uitgangspunten voldaan kan worden. 

> De nieuwe woningen bouwen ten zuiden van de ontsluitingsweg. 
De weg zou bijvoorbeeld enkele meters verlegd kunnen worden om voldoende ruimte te 
creëren ten zuiden daarvan. 

> De nieuwe woningen gecentreerd bouwen en zo de groene long in de huidige situatie 
behouden. 
Dit komt overeen met de huidige situatie en op deze manier wordt de groene long op een 
robuuste manier in stand gelaten. 

> Rekening houden met de beperkte grootte van de achtertuinen van de omwonenden van het 
weiland ten opzichte van de andere omwonenden. 
Het woongenot van de omwonenden van de groene long zou door bebouwing meer 
aangetast worden dan het woongenot van omwonenden van de vijver. 

> Er zijn verschillende alternatieven mogelijk voor bebouwing. 

Wij hebben er in eerste instantie voor gekozen om (nog) geen alternatief schetsplan aan te leveren. 
Wellicht is het mogelijk om in een gezamenlijke bijeenkomst op een "kale" plattegrond te schuiven 
met woningen, om op die manier tot een schetssituatie te komen waar alle partijen mee in kunnen 
stemmen. 

Met vriendelijke groet, 

De naaste buren van de Rijssensestraat en de Noetselerbergweg, 

families Beumer, Oosterlaar ,Karmerood, Kelder, Schaap, Siemonsma, Bannink, Spaarwater/Hooghiemstra 
correspondentieadres: Jan Karmerood Rijssensestraat 162? Of email: karmerood@kpnplanet.nl 

namens bovenstaande families, 

i/o J J H Karmerood 



Procedureblad 
Nota B en Ŵ 

•1 

Reg.nr. DIV : f S ^ . S^WU V Vergaderdatum: ' 3 F mm 15 
Datum : 25-4-2005' Burg. Weth. 

Hegeman 
Weth. 
Bakker 

Weth. de 
Noord 

Weth. 
Scholten Secr. 

Ontwerp van : Rolf Willemsen 
Burg. Weth. 

Hegeman 
Weth. 
Bakker 

Weth. de 
Noord 

Weth. 
Scholten Secr. 

Cluster 4-Team.: Ruimte - n.v.t. Portefeuillehouder X \ 

Paraaf Zonder bespreken 
akkoord l z I 

Cluster-
manager R.J.P. Willemsen 4 Bespreken { V Cluster-
manager R.J.P. Willemsen 4 Onderwerp: ļ į/ 

Ontwikkelingsbeeld Nijverdal e.o. 2005-2025 
OR Nee 

Onderwerp: ļ į/ 
Ontwikkelingsbeeld Nijverdal e.o. 2005-2025 

GO 

Onderwerp: ļ į/ 
Ontwikkelingsbeeld Nijverdal e.o. 2005-2025 

Openbaar: Ja 

Onderwerp: ļ į/ 
Ontwikkelingsbeeld Nijverdal e.o. 2005-2025 

Voorbesproken met portefeuillehouder?Ja 
Datum:27-4-2005 
Toelichting tijdens B en W vergadering?Nee 

Onderwerp: ļ į/ 
Ontwikkelingsbeeld Nijverdal e.o. 2005-2025 

Raadscommissies: 
J a , voor advies 
GB 

x S-ï-or 

Advies commissies: „ 

Is kopie naar de Griffie verstuurd? 

Advies commissies: „ 

Ja Datum:25-4-2005 

Advies commissies: „ 

Raad: 

Advies commissies: „ 

Datum: 

Advies commissies: „ 

Is raadsvs + besluit in F:\data\raad-digitaal gezet? 

Advies commissies: „ 

Nee 

Advies commissies: „ 

Integrale advisering: 

Bedrijfsvoering HZ 

Comm. 
Faza 
Fin. JB 
I&A 
Jur .zaken 
P&O 
Plan&co 
Brand w. 

Inwoners 

B&B 
Werk&B 

Openbare Werken 

G&A 
WRV 

Ruimte 

Handh. 
R.O. 
Vergun. 

Weizijn 

OCWZ 
Sport 

Projectburo 

Pr.buro RB 
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