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N.a.v. Bestemmingsplan Duivecate-Reggedal 
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Uw antwoord op bladz. 82 van de inspraakreacties geeft ons geen voldoening, wij zijn nog steeds 
van mening dat wij selectief behandeld worden door de Gemeente Hellendoorn. 

Uw verwijzing naar het feit dat het plangebied Duivecate-Reggedal als landelijk gebied wordt 
gezien, heeft totaal niets te maken met de eventuele bebouwing aan de Ninaberlaan te 
Hellendoorn. 

Zoals u weet is de Ninaberlaan links en rechts voorzien van woningbouw en om nu te stellen dat 
een lap grond die al tientallen jaren in eigendom is bij onze familie landelijk gebied is, vinden wij 
zeer teleurstellend. Het is gewoon meten met twee maten. 

Uw verhaal over de Rood voor Rood regeling raakt kant nog wal, dat heeft niets te maken met 
onze vraag om een woonhuis te bouwen op het perceel Ninaberlaan, waar het nu een rommeltje 
is, er is geen enkel landschappelijk schoon te aanschouwen, gekker nog, je kunt deze plek 
invoegen bij de diverse stukken grond c.q. verwaarloosde gebouwen in onze Gemeente waarbij 
door u geen enkele actie wordt ondernomen. 

U komt met een verhaal betreffende de ontwikkeling van de manége het Oale Spoor, een 
vergelijk van niets. 

Kortom mijn eerste inspraakreactie werd eigenlijk totaal niet beantwoord, ik vind het te 
gemakkelijk om de conclusie "het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van de 
inspraakreactie" te trekken. Dat u de medewerking voor het bouwen van woningen aan de 
Parkweg en de Joncheerelaan verleend, en mijn argumenten voor het bouwen van een woning 
genegeerd. 

Negeren vond ook plaats van de tekst van mijn inspraakreactie in de alinea's 5, betreffende de 
plaats van de bouw. 

Opnieuw doe ik een beroep op het gelijkheidsbeginsel, m.i. meet u met twee maten. 

Graag vraag ik opnieuw medewerking om te komen tot het bouwen van een woning perceel 
sectie nr.3770 en 4018 gelegen aan de Ninaberlaan te Hellendoorn, reeds 2 x heeft de raad 
besloten hieraan medewerking te verlenen, en dit raadsbesluit (het hoogste orgaan in onze 
Gemeente) wordt buitenspel gezet. 

U gelieve van bovenstaande opnieuw goede nota te nemen en mijn zienswijze/protest opnieuw in 
behandeling te nemen. 

In afwachting van uw reactie: 
Vriendelijke groet, 
M.H.Bremmer. 
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