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Geacht College van B&W van Hellendoorn, 

In deze brief maken wij via onze zienswijze ons bezwaar duidelijk ten aanzien van het 
ontwerpbestemmingsplan Grotestraat 108-110 (10997), zoals gepubliceerd op 19 februari 
2011. 

Wij zijn van mening dat bij het ontwerp onvoldoende rekening is gehouden met de negatieve 
effecten van de schaduwwerking en luchtstromingen op ons perceel Grotestraat 106 (10050). 

In het plan van BügelHajema projector.: 112.23.03.00.00 vinden wij in de paragrafen t.a.v. 
provinciaal beleid en gemeentelijk beleid aan het eind de opmerkingen, dat de plannen 
voldoen en passen binnen deze beleidsregels. 
De onderstaande zinsneden uit deze beleidsregels passen en/of voldoen o.i. niet waar het onze 
locatie betreft. 

Provinciaal beleid 
"om door herstructurering de kwaliteit van woonomgeving en bedrijfslocaties te vergroten" 
{Ontwikkelingsperspectieven; Omgevingsvisie) 

" De provincie geeft ten aanzien van de 'bebouwingsschil 1900-1955' aan dat als er 
herstructurering, inbreiding en toevoeging van bebouwing plaatsvindt in de individueel 
ontwikkelde stadswijken deze dient bij te dragen aan behoud, versterking en vernieuwing van 
de individuele bebouwing met een eigen karakter en uitstraling."e.v. (Gebiedskenmerken) 

Gemeentelijk beleid 
"Door te kiezen voor kwalitatieve groei" (beheerst en duurzaam) e.Y.(Structuurvisie) 

Schaduwwerking: 
Om e.e.a. te visualiseren hebben wij een tekening bijgevoegd waarin bij benadering is 
berekend hoe het schaduwvlak zich manifesteert bij de toegelaten hoogte van het 
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bestemmingsplan (12 m) om 16:00u en 18:00u op lmei en 1 september. 
In deze periode zal onze tuin na ongeveer 14:00u geheel in de schaduw vallen. 
De tijdstippen zijn in grijs en groen aangegeven. 

Wij hebben tevens een berekening gemaakt voor een toegestane hoogte van 6,5m. Het 
schaduwresultaat blijft echter vrijwel gelijk voor ons perceel. 

Luchtstromingen: 
Bij dit onderwerp staat vast dat door allerlei invloeden een trek rond hoge gebouwen ontstaat, 
waardoor in de nabijheid van een dergelijk gebouw het verblijf niet aangenaam is. 

Voorgaande zal betekenen, dat de kwaliteit van onze woonomgeving zal afnemen en 
evenredig daaraan de waarde van ons onroerend goed. 
Wij verzoeken u dan ook de toegelaten hoogtes van het bestemmingsplan aan te passen, 
waardoor nu en in de toekomst bij een plan op de genoemde locatie de negatieve invloeden op 
onze locatie uitblijven. 

Met vriendelijke groet, 

N.J. Vilters Y. Vilters-Wansleeben 
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ongeveer 
18:00u 

schaduwlengte en richting op 1 mei 
bij hoogte 6.5m 
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