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LS., 

Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen met betrekking tot Bestemmingsplan uitbreiding 
bezoekerscentrum Staatsbosbeheer, uw kenmerk 10UIT11908. 

Met vriendelijke groeten, 
11INK00950 

Z.J.J. Heuver 
Grotestraat 225 
7441 GS Nijverdal 

mailto:hansheuver@gmail.com
mailto:gemeentebestuur@hellendoorn.nl
mailto:hansheuver@gmail.com


Gemeente Hellendoorn 
t.a.v. de Gemeenteraad 
via email gemeentebestuur(3>.hellendoorn.nl 

Betreft: Zienswijze m.b.t. Bestemmingsplan uitbreiding bezoekerscentrum Staatsbosbeheer 
Uw kenmerk: 10UIT11908 

Nijverdal, 3 februari 2011 

Geachte gemeenteraad, 

Eind december mochten wij van u informatie ontvangen over uw voornemen om medewerking te 
verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan wat van toepassing is voor het perceel bekend 
als Grotestraat 281 te Nijverdal. 

Bij deze willen wij graag gebruikmaken van de mogelijkheid onze zienswijze ten aanzien van dit 
voornemen aan u kenbaar te maken. 

Naar ons idee kan dit plan geen doorgang vinden om de volgende redenen 
1. Door bezoekers begaanbare toren zal onze privacy aantasten. 
2. Waardedaling onroerend goed door verlies privacy 
3. Er zal bos gekapt moeten worden. 
4. Er is in de directe omgeving al overmatig bos gekapt. 
5. Op nummer 225 niet uitbouwen, dan op nummer 281 ook niet! 

Hieronder zullen wij de bovengenoemde punten verder toelichten 

A d 1 . 
De geplande toren zal het mogelijk maken dat bezoekers vanaf een balustrade de omgeving kunnen 
bekijken. Het is te verwachten dat vanaf deze balustrade direct bij ons achter het huis in onze tuin 
gekeken kan worden. Hierdoor zal onze privacy ernstig aangetast worden. 
Dit zal zeker het geval zijn indien, zoals al in uw tekening al aangegeven, door de bezoekers een 
verrekijker gebruikt zal worden. 
Het behoeft geen nadere uitleg dat een dergelijke inbreuk op onze privacy volledig onacceptabel is en 
dat dit al reden genoeg is om van dit plan af te zien. 

Ad 2. 
Als gevolg van de voornoemde afname aan privacy is logischerwijze een waardedaling van on 
onroerend goed te verwachten. 

Ad3. 
Toen onze buurman een boom, waarvan het wortelgestel zijn huis, garage en onze riolering 
beschadigde, wilde kappen werd door de Gemeente Hellendoorn hiervoor geen kapvergunning 
verstrekt. 
Dit omdat deze boom beeldbepalend was, nota bene in een bosgebiedü 
Pas nadat wij als buren gezamenlijk hiertegen in beroep gingen en de Gemeente Hellendoorn 
aansprakelijk stelden voor de aanstaande schade, werd een kapvergunning verstrekt. 

Voor de realisatie van het voorgestelde plan is te verwachten dat vele bomen gekapt zullen moeten 
worden. Volgens de Gemeente Hellendoorn zullen deze dus allen beeldbepalend zijn en dus nooit 
gekapt mogen worden, te meer daar deze bomen geen schade veroorzaken welke kap zou 
rechtvaardigen. 

Ad4. 
In de directe omgeving heeft al massale boskap plaatsgevonden voor allerlei door de Gemeente 
Hellendoorn toegestane plannen. 
Hierdoor is het uitzicht, vanuit onze woonkamer, al verandert van een uitzicht op een prachtig 
bosgezicht in een uitzicht op een plat dak van een zwembad-/sportcomplex. 
Het betreffende bosperceel met het bezoekerscentrum zal nog verder vernield worden (dan het al 
door SBB is). 
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Deze extra boskap zal tegen alle principes van de IVN en het Centrum voor Natuur en Milieueducatie 
ingaan zodat zij wel af zullen moeten zien van medewerking aan dit plan. 

Ad5. 
Ruim 10 jaar geleden vroegen wij bij de Gemeente Heliendoorn naarde mogelijkheid om een houten 
uitbouw, die al sinds 1970 naast ons huis staat, te mogen optrekken uit steen om zo de keuken op 
een voor deze tijd acceptabele afmeting te brengen. Er werd ons te verstaan gegeven dat dit na een, 
toen op handen zijnde bestemmingsplanwijziging, wel mogelijk zou zijn. Toen wij na de 
bestemmingsplanwijziging nogmaals navraag deden werd ons verteld dat dit absoluut niet mocht 
volgens het nieuwe plan. Volgens het oude bestemmingsplan waren volgens de zegsman ineens wel 
mogelijkheden geweest!! Maar nu kunnen we het vergeten. De krullebol, wiens naam ons niet 
bekend is, verzekerde ons dat de Gemeente Hellendoorn nooit en te nimmer zijn medewerking 
hieraan zou verlenen. 
Als een kleine uitbouw van ±10m2 (ondertussen al 40 jaar gedoogd door de Gemeente Hellendoorn!!) 
niet 'gefatsoeneerd' mag worden, kan het volgens ons nooit zo zijn dat de Gemeente Hellendoorn nu 
medewerking gaat verlenen aan het verbouwen van het bezoekerscentrum naar een gigantisch 
formaat. Zeker daar dit bezoekerscentrum nota bene in een nationaal park staat. 
Vanuit het gelijkheidsbeginsel zal er dus door de Gemeente Hellendoorn ook nooit en te nimmer 
meegewerkt kunnen worden aan het aanpassen van de regels ten behoeve van deze verbouwing. 
Ook kan hier volgens ons geen sprake zijn van een algemeen belang zoals ons destijds bij de bouw 
van het bezoekerscentrum werd voorgehouden. Destijds vond de verplaatsing plaats in verband met 
mogelijke milieuproblematiek bij de oude plek, algemeen belang dus. Bij het nu voorgestelde plan is 
hier geen sprake van. 

Als gemeenteraad van de Gemeente Hellendoorn zult u nu begrijpen dat voortzetting van uw 
voornemen om mee te werken aan het aanpassen van het bestemmingsplan een verkwisting van 
gemeenschapsgeld zal zijn. 
Al was het alleen maar omdat dit plan (als voorgaand aangetoond) volgens uw eigen regels nooit 
enige kans van slagen kan hebben. 

Wij zijn blij dat wij u op deze wijze hierop hebben kunnen attenderen en zodoende hebben kunnen 
helpen om verkwisting van algemene gelden te voorkomen. 

Mocht u als Gemeenteraad toch besluiten het voorgenomen traject voort te zetten, dan zullen wij u 
alle tijd evenals de kosten van door ons te raadplegen adviseurs te samen met eventuele materialen, 
benodigd voor het schrijven van onze zienswijzen c.q. bezwaren, volgens een marktconform tarief 
aan u in rekening brengen. 
Het kan namelijk niet zo zijn dat u (nu) als gewaarschuwde mensen, van een organisatie die elke 
kleinigheid aan de burger in rekening brengt, van ons verwacht kosten te dragen welke voortkomen 
uit uw handelen. 

Vertrouwend op een wijze besluitvorming groeten wij u allen vriendelijk. 

\ . 

Z.J.J. Heuveren S. Heuver-Koning 
Grotestraat 225 
7441 GS Nijverdal 
hansheuver@gmail.com 
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