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Hierbij wil ik graag om opheldering vragen over de nieuwbouw ontwikkeling op het pand de 
Gagel aan de grotestraat in Nijverdal. Ik ben zelf eigenaar van het bedrijfspand gelegen aan de 
grotestraat 108 a, dit is aan de achterzijde van de nieuwbouw. Ik zie dat er op de groenstrook 
naast ons pand een wijziging van bestemming is om deze aan te passen naar een weg om te 
komen en te gaan naar de voorkant, hierop wil ik bezwaar maken omdat dit behoorlijk wat 
overlast zal veroorzaken naar ons pand toe. Het is tamelijk smal en het geluid van auto's zal 
behoorlijk goed te horen zijn binnen in het pand. 
Verder zou ik graag opheldering willen gelet op het parkeren van de bewoners van de 
appartementen. Ik zie dat er maar ruimte is voor 11 parkeerplaatsen terwijl er een totaal van 
22 appartementen zal worden gerealiseerd. In de directe omgeving zijn weinig 
parkeervoorzieningen en ik zie dit dan ook als een parkeerprobleem. 
De hoogte van het pand is 15 om 22 meter. Dit zou betekenen dat ons pand volledig achter 
een stenen muur zal belanden en ik zie dit als een beperking en waardevermindering op het 
pand. Tevens is er op dit moment aangebouwd aan ons pand en dit zal los gekoppeld gaan 
worden, ook zou ik graag geïnformeerd willen worden over dit feit hoe dit zal worden 
opgelost. 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Boeve Exploitatie BV 
ir. A. Boeve-
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