
Afschrift ter kennisneming aan de Gemeenteraad 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE NIJVERDAL 

Onderwerp 
vermeend gebruik 
gemeentegrond 

11INK11499 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Bchand: V^^bW^O 

A/-B-STuk iTrefw, 

3 1 OKT 2011 

Werkpr.. 
Kopie aan: b>\/J I f i p l M , V£u)\ yM.n 
ArchietVg-/N, reeks/V IVertr.: I 

Nijverdal, 2 ö - l ö - ' 2 - O l 

Geacht college, 

In aansluiting op mijn brief over dit onderwerp van 13 juli 2011, breng ik het volgende onder uw aandacht. 

In de persberichten op 7 en 28 oktober j . l . wordt in het betreffende artikel bij herhaling gesproken over 
"snippergroen" dan wel "openbaar groen". 

De benaming "openbaar groen" is hierbij veelzeggend. Volgens de dikke "Van Dale" betekent het woord 
openbaar: " voor een ieder toegankelijk". 

Als uw college "openbaar groen" gaat verkopen en een particulier voegt de eventueel aangekochte grond aan 
zijn tuin en daarom aan zijn eigendom toe, dan is deze grond niet meer openbaar en dus niet meer voor een ieder 
toegankelijk. Hij zal er naar alle waarschijnlijkheid een erfafscheiding om plaatsen als zichtbare grens van zijn 
eigendom. 

U handelt met de verkoop van "openbaar groen" naar mijn mening in strijd met het bestemmingsplan. 
Anderzijds treedt u zelf (veelal terecht) op tegen inwoners die handelen in strijd met het bestemmingsplan! 
Kortom, ook de gemeente is gebonden aan haar eigen bestemmingsplannen. Verkoop kan, maar dan zal de 
gemeenteraad de betreffende bestemmingsplannen moeten aanpassen. Uiteraard heb ik niets tegen verkoop, maar 
juridisch zit de gemeente naar mijn oordeel niet juist. 

Volgens het geldende bestemmingsplan heeft de strook gemeentegrond grenzend achter de woningen aan de 
Anemoon en gelegen aan de noord/oostzijde van de bebouwing, de bestemming "openbaar groen". De 
omschrijving luidt: 
Plantsoen, park, speelterrein, groenstroken, alsmede voet- en/of fietspaden en noodzakelijke uitritten. 

De voorschriften bij deze bestemming luiden: 
Op gronden met de bestemming "openbaar groen " mogen uitsluitend worden gebouwd: andere bouwwerken ten 
dienste van de bestemming zoals straatmeubilair, speelwerktuigen en terreinomheiningen tot een maximum 
hoogte van 3 m, alsmede lichtmasten tot een hoogte van maximaal 8 m. 

Met nadruk wijs ik hierbij op de woorden: ten dienste van de bestemming1. Dus ter behoud van het openbaar 
karakter. Navraag bij de VNG bevestigt mijn oordeel. 
Terreinomheiningen tot een maximum hoogte van 3m zijn op particuliere terreinen in ieder geval al niet 
toegestaan. Voor de voorgevelrooilijn mogen deze bij mijn weten slechts een hoogte hebben van maximaal lm, 
achter de achtergevelrooilijn is een hoogte van maximaal 2m toegestaan. 

Graag verneem ik over het vorenstaande uw oordeel. 

Tot slot vermeld ik nog, dat ik een afschrift van deze brief heb gestuurd aan de gemeenteraad en aan de 
fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de HOP. 

Met vriendelijke groet, 

A.J. Kleis 
Anemoon 42 
7443 LH NIJVERDAL 
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Geacht college, 

Bijgaande brief stuur ik u met het verzoek deze te plaatsen op de lijst Ingekomen Stukken Raad. 
De brief is beoogd te zijn gestuurd aan de gemeenteraad TER KENNISNEMING. 

Met vriendelijke groet, 

A.J. Kleis 
Anemoon 42 
7443 LH NIJVERDAL 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - verzonden brief als bijlage bij e-mail 

Van: "Arend" <ajkleis@home.nl> 
Aan: <gemeentebestuur@hellendoorn.nl> 
Datum: 30-10-201121:14 
Onderwerp: verzonden brief als bijlage bij e-mail 

Geacht college, 

Op 28 oktober j . l . stuurde ik u per e-mail een brief, waarvan afschrift aan de gemeenteraad, met als 
onderwerp "Vermeend gebruik gemeentegrond". 

Naderhand constateerde ik dat die brief niet is gedateerd. 

Ik verzoek u de briefte beschouwen als te zijn gedateerd op 28 oktober 2011. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

AJ. Kleis 
Anemoon 42 
7443 LH NIJVERDAL 
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