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Onderwerp: bouw woningen in Nijverdal 

Nijverdal, 2 juli 2011.. 

Geacht college en raadsleden, 

Ik heb in het verleden voor een kennis een bouw begeleid van een garage - berging. De reactie 
van het "Huis" was wisselend. De ene keer werd teveel aangebouwd en de laatste keer ging het 
om een duiventil van 1 m2. Onvoorstelbaar wat een ophef. ( Straussstraat 10) 
Br gaan allerlei artikelen over tafel of per brief voor deze aanvrager maar bij onderstaande 
voltooide bouwplannen mag ik geloof wel heel veel. 

Laat ik bij voorbaat zeggen dat er op deze percelen gebouwd mag worden maar op zodanig wijze 
dat je meer bebouwing heb dan onbebouwde grond. Op die onderstaande verleende vergunningen 
wil ik graag reageren. 

Er worden in Nijverdal op diverse plaatsen woningen afgebroken en voor één woning komen er 
dan twee. Dat moet kunnen maar dan komt er een architect / projectontwikkelaar die verstand 
heeft van planologische en ruimtelijk onderbouwing en meer van die kreten om toch maar de bouw 
te realiseren. 

Maar het meeste stoort het mij dat u als college hierin meegaat. Zulke kleine kavels ( behalve 
die aan de Noetselerweg ) dat een bouwpercentage wat meer dan 50 % van de bebouwing 
overschrijdt. 

In het geldende bestemmingsplan Nijverdal Noetsele hebben de gronden de bestemming 
"woondoeleinden voor één woning!" 

Eerst vermeld ik hieronder de bouwplannen die reeds uitgevoerd zijn en wellicht zijn er nog 
meer. 

A: Voormalige warenhuis Schipper hoek Rijssenstraat - Schansertweg. 
ß: Hoek Hendrik Wormserstraat / Groen van Prinstererstraat, 1 woning verandert in twee. 
C: Spijkerweg 8 1 woning veranderd in twee woningen 
D. Noetselerweg Garage bedrijf verandert in twee woningen. 

Bouwplan A geen achter tuin en de vrije bebouwing van het perceel geen 50 %. 

Bouwplan B het zelfde geen achtertuin past niet in straatbeeld wel qua hoogte. Als de eigenaar 
zijn auto op het perceel wil parkeren heeft hij geluk dat dit nog gaat. En het tuinhuisje past niet 
in de 50 % bebouwing) 

Bouwplan C qua vormgeving de ergste miskleun, de hoogte past totaal niet, en er mag nu ineens 
door de voorgevelrooilijn gebouwd worden. BOUW volume is onaanvaardbaar vergroot. Bebouwing 



ruim onder de 50 %. Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt onacceptabel. Maar ais men 
goedkeuring op dit bouwplan moet hebben moet men dit wel in het advies zetten naar b en w 
anders gaat het niet goed met de vergunning. Nog geen onbebouwd 20 % aanwezig! 

Verder het tuinhuis voor de voorgevel rooilijn in de voortuin? Dit kon niet op perceel 
Spijkerweg 19 Deze mensen hebben een aanschrijving gehad om het tuinhuis in hun 
voortuin te verwijderen. 

Bouwplan D het meest aanvaardbare maar qua hoogte en kijkend naar de rest van de bebouwing 
een aanfluiting. 

Laat ik maar mij maar algemeen erover uit laten: 
Je kunt uit ruimtelijk oogpunt er alles bij halen maar dit past alleen maar om deze woningen te 
mogen bouwen. De gemeentelijk bouwregels kun je dan op verschillende manieren interpreteren 
alleen maar op de manier die past voor de aanvrager. Dat is goed maar er is willekeur. 

Zo kan ik ook ergens vergunning voor krijgen. 50 % vrije perceel bebouwing wordt niet gehaald. 
En maar praten dat er nog wat buitenruimte is. U noemt het volwaardige 2 bouwpercelen. Ze 
voldoen niet aan het uitgangspunt van 8 meter achtertuin, maar zegt u nu niet dat dan van deze 
maat mag worden afgeweken omdat dit er in de bestaande situatie ook niet zo was. 

Probeert u dan wel om dan de maat zo groot mogelijk te houden en geen 0 meter. Nu komt er een 
andere doelgroep ( senioren ) dan wil dat nog niet zeggen dat dit planologisch niet hoeft te 
kloppen. 

Vervolgens, bij bouwplan C gaat men letterlijk door de voorgevel rooilijn. Als iemand een erker 
bouwt dan wordt er op de centimeter gemeten dat deze niet ver door de voorgevelgrens heen 
gaat,echter nu niet. 

Als potentiële bouwers bij de balie komen van bouw- en woningtoezicht dan weet men ook de 
aanvragers duidelijk te maken dat het achtererf als uitgangspunt 8 meter moet zijn. Volgens mij 
bij bouwplan D ruim voldoende. 

Wat het meeste stoort is dat iedereen zich dient houden aan bebouwingseisen en voorwaarden. 
En natuurlijk mag daar in kleine percentage van worden afgeweken. Maar er zijn genoeg 
aanvragers die van 1 woning naar 2 of 3 woningen willen maar ben je bekende bij de gemeente. 
Echter doe dit alleen als het planologisch aanvaardbaar is en luister niet altijd naar de 
architect, aanvrager of project ontwikkelaar. 

Ik zou een duidelijk en verhelderend antwoord zeer waarderen. 

Met vriendelijke groet, 


