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College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenterááŭ-
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

Hellendoorn, 29 juli 2012 

Geachte Dames en Heren, 

Reactie op uw schrijven dd 23-5-2012 kenmerk . Natuurlijk kan en mag de Gemeente 
Hellendoorn de plannen aanpassen, maar als de ambtenaar van de Gemeente (Hr. J ten Dam) uitleg 
geeft aan inwonenden (thuis) en daarna op een voorlichtingsmiddag nergens meer van weet en liegt 
over de plannen van destijds, is voor ons de maat vol. Ook hebben wij via de Hr. ten Dam een 
tekening ontvangen met daarop de bomenrijen getekend, als ook het bordje aangeeft bij plan 
Koemaste waarop de bomenrijen staan. Het kan toch niet mogelijk zijn dat de betreffende 
ambtenaar eerst aan ons zegt dat alle bomenrijen moeten worden geplant vanaf de Reggebrug tot 
aan de voetbalvelden en later vol houd dat dit nooit het geval is geweest. Bovendien was deze 
aanplant niet om de Ola uit het zicht te houden, maar was mede nodig voor de natuurlijke 
aanpassing van dit gebied, Elerwoude de Hr. S Schorn heeft dit plan ontwikkeld. 
Destijds hebben wij onze bezwaren al geuit bij de commissieverg. Grondgebied, leden van de 
Gemeenteraad en Wethouders. Aan de hand hiervan hebben wij enige inbreng gekregen met de 
aanplant van de bomenrij voor onze woning. 
Wij zijn echter van mening, dat als een ambtenaar in een dergelijke functie liegt over de plannen, wij 
er toch vanuit kunnen en mogen gaan dat als plannen wijzigen (maar 3 bomenrijen), het ook mogelijk 
moet zijn de plannen aan te passen naar onze wensen. Vele bomenrijen mogen nu plotsklaps wel 
vervallen, maar de bomenrij pal voor onze woning zou moeten blijven? 

Deze kwestie ( het liegen tijdens een informatie bijeenkomst van de Gemeente over plan Koemaste) 
nemen wij zeer hoog op , het is dat Mevr. T ten Have naast ons aan tafel stond en alles heeft 
gehoord, anders hadden wij opnieuw geen bewijs dat de Hr. ten Dam zijn antwoorden niet altijd 
correct weergeeft. De inwoners van de Gemeente hebben plichten en rechten, de Gemeente heeft 
veel rechten maar ook de plicht alles correct mede te delen aan inwoners van de Gemeente. 

Wij zijn dan ook van mening dat de inwoners van Hellendoorn 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 13 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) 

Mede in uw reactie op deze brief een reactie van de Gemeente over de uitspraken van de 
ambtenaar in kwestie over het plan Koemaste. 


