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Geachte raadsleden,

Als reactie op de publicatie in het Hellendoorn Journaal d.d. 21 december 2012, dienen wij hierbij
een zienswijze in op de aangevraagde wijziging van het bestemmingsplan en bouwplan door Henk
Broekmate Beheer B.V. vertegenwoordigd door de heer J.H. Broekmate, verder genoemd aanvrager
m.b.t. plan Erve Broekmate. Wij hebben hiervoor een aantal argumenten. Deze zullen wij hieronder
aan de orde stellen. Alvorens wij dit doen, willen we eerst een historie schetsen van de
gebeurtenissen tot nu toe.

1. Aanloop naar deze zienswijze
Op 10 mei 2012 zijn alle omwonenden van de Erve Broekmate uitgenodigd om kennis te nemen van
de plannen zoals de familie Broekmate die heeft met Erve Broekmate. Hier zijn vertegenwoordigers
van architectenbureau EVE, gemeenteambtenaren, gemeenteraadsleden en leden van de familie
Broekmate aanwezig alsmede veel omwonenden. Op die avond blijkt dat in ieder geval de
omwonenden aan de Rijssensestraat en de N oetselerbergweg hun bedenkingen hebben bij de
plannen zoals die er dan liggen. De familie Broekmate nodigt deze omwonenden daarom uit om in
kleiner gezelschap verder te praten. Dit gebeurt op 22 mei 2012.

De heer Johan Middag voert namens de familie het woord (verder woordvoerder). Hij houdt een
uitgebreid betoog over de historie van dit stuk grond en bouwplannen die er al in het verleden
zouden zijn geweest zoals o.a. vestiging van Baalderborg en het bouwen van negen woningen (voor
alle kinderen Broekmate). De gemeente Hellendoorn heeft toen aangegeven alleen vier woningen als
herbouw te kunnen accepteren.
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Vanzelfsprekend is er naar de financiële haalbaarheid gekeken. 'Erve Broekmate' is getaxeerd en voor
deze waarde wil Henk Broekmate Beheer BV het perceel aankopen als het plan doorgaat. De
verdeling is gebeurd in overleg en de overige 5 kinderen moeten worden uitgekocht. EVE heeft, in
opdracht van familie Broekmate, met een stedenbouwkundige van de gemeente een plan opgesteld.
Hier is het schetsplan door ontstaan waar veel verschillende meningen over zijn.
Zoals wellicht bekend, blijven de twee schuren als 'familiehuis' bestaan, de oude schuren erachter
gaan er wel af. Het huis en het bedrijfspand van de heer J.H. Broekmate zijn buiten het schetsplan
gelaten. Hij heeft deze panden net als Keizersweg 12a al in een eerder stadium gekocht.
Op de vraag: "Waarom laten we niet alles zoals het nu is?" geeft de woordvoerder namens aanvrager
aan dat dit niet haalbaar is. Onder meer i.v.m. het aantal oude schuren en het niet meer op kunnen
brengen van het onderhoud van het terrein omdat alle erfgenamen een dagje ouder worden. De
woordvoerder zegt dat de aanvrager is nu op het punt gekomen om actie te ondernemen. Vier van de
negen kinderen willen door realisering van dit plan samen oud worden en elkaar waar nodig
ondersteunen.
Tijdens het vervolg op de informatieavond wordt er dieper op het schetsplan ingegaan, weíke
gedachten zitten achter bepaalde keuzes. De heer Middag geeft aan dat het levensloopbestendige
woningen en rolstoelvriendelijk zijn. Woningen om oud in te worden. Dit was de w e n s / eis die vanuit
de familie is meegegeven aan EVE architecten. Omdat maatvoering op de schetsplannen ontbrak
heeft de woordvoerder ter indicatie aangegeven dat de twee woningen op het weiland een bruto
oppervlakte zouden krijgen van ongeveer 220 m en een hoogte van circa 3,30 meter.
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De acht omwonende families geven aan geen moeite te hebben met ontwikkeling van nieuwe
plannen maar wel met het huidige plan, aangezien dit hun woongenot, de leefbaarheid van deze
cultuur historische piek en het groene, parkachtige karakter van deze piek zeer ernstig aantast. De
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De heer Middag geeft aan dat het een ander gezicht wordt maar durft geen garantie te geven dat het
pian anders wordt, Hij geeft in mei 2012 al aan dat het schetsplan is goedgekeurd door B & W e n dat
in het bestemmingsplan nog zou moeten worden aangegeven waar groen moet komen en welke
afspraken er met betrekking tot eventuele heggen/ schuttingen gemaakt worden. De familie
Broekmate stelt een grensafscheiding met hedera van 1,80 of 2 meter hoog voor. Tot slot geeft de
heer Middag aan dat de aanvraag voor wijziging bestemmingsplan nog niet is ingediend, maar men
voornemens is om dit binnen een maand te doen.

De heer Broekmate geeft aan dat het een grote teleurstelling was voor de familie dat er geen negen
woningen gebouwd mochten worden. In ieder geval niet eerder dan in 2020 en dan nog afhankelijk
van een wachtlijst.
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De bewonersgroep geeft aan dat er andere opties mogelijk zijn.
Als alternatieven worden genoemd:
1.

Weiland behouden en vier (levensloopbestendige zorg)woningen geconcentreerd gesitueerd
herbouwen op huidige 'bouwgrond'.

2.

Het grootste huis (zuidkant) omwisselen met twee woningen aan de noordkant in verband
met het ruimtelijke effect. De woningen met de minst diepe tuinen behouden op deze
manier relatief gezien het meest open karakter achter zich.

3.

Meerdere bouwlagen op huidige 'bouwgrond' (met gebruikmaking van de oude fundering)

Deze opties worden meteen afgedaan als niet mogelijk. De bewonersgroep vraagt aan of we, als
omwonenden/aanwezigen, nog andere opties mogen benoemen. Dit is mogelijk. Die zal de familie
dan bespreken, tevens bovenstaande informatie meenemend. Daarna zal er opnieuw een
bijeenkomst volgen.
Deze volgende bijeenkomst vindt plaats op 10 juli 2012. De omwonenden van het weiland zijn
uitgenodigd door de familie Broekmate naar aanleiding van de verstuurde brief van 8 juni jl. (zie
bijlage). Als eerste houdt de woordvoerder opnieuw een historisch verhaal over 'Erve Broekmate'.
Hier wordt onder meer weer verteld dat er al diverse plannen zijn geweest zoals o.a. vestiging van de
Baalderborg en het bouwen van negen woningen.
De familie wil het 'Broekmate' eigen houden met veel groen en met bepaalde ideeën hierover is de
architect aan de gang gegaan en is er het huidige schetsplan uitgekomen. De familie heeft het
uitgebreid gehad over de gestuurde brief door de omwonenden van het weiland maar het gaat
voornamelijk over "NIET kunnen en -ook- NIET willen".
De bewonersgroep geeft aan dat er net als bij Lego, meerdere stukjes zijn die overal neergelegd
kunnen worden en wij, als omwonenden van het weiland, hebben de meeste problemen met
bebouwing die in het weiland is gesitueerd. Onze brief was helder, er zijn meerdere alternatieven
aangeboden. Passend in het beleid van inbreiding voor uitbreidding, inbreiding aansluitend op de
bestaande bebouwing.
Alternatief 1: Bouwen ten zuiden van het

weggetje

De aanvrager geeft aan dat dit volgens de gemeente niet mogelijk is. Ze verwijzen voor een
toelichting waarom de gemeente dit niet wil naar het standpunt van een stedenbouwkundige.
Daarnaast willen ze dit zelf ook niet.
Alternatief 2: Nieuwe woningen

centreren

Centreren op de locatie van het huidige ouderlijk huis. Dit komt niet uit met de woonwensen van de
familie.
Alternatief 3: Rekening houden met beperkte ruimte van de

achtertuinen

De aanvrager geeft aan dat zij niet voor die tuinen gekozen heeft, zij kunnen hier niets aan doen. De
omwonenden geven aan dat zij hier wel voor hebben gekozen in de wetenschap dat de grond achter
hun percelen nu nog grasland is.
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Alternatief 4: Er zijn verschillende alternatieven

mogelijk voor

bebouwing

De woordvoerder c.q. aanvrager geeft aan met hun eigendom iets moois te willen maken, er komt
geen verbod op overgang op het paadje. Opnieuw wordt door de heer Broekmate aangegeven dat er
bewust gekozen is voor laagbouw, levensloopbestendige woningen die weinig zonlicht uit onze
woonkamers gaat houden.
Alle voorgestelde alternatieven worden afgewezen, net als de voorstellen op de vorige bijeenkomst.
Conclusie van de omwonenden: het huidige schetsplan gaat naar de architect voor een verdere
maatverdeling en wordt dan voorgelegd aan de gemeente. Het enige waar over gepraat kan worden,
is de vorm en invulling van erfafscheiding.
Op 17 juli 2012 heeft de bewonersgroep een brief naar de gemeente Hellendoorn gestuurd met
daarin het verzoek om haar visie duidelijk te maken m.b.t. de wijziging bestemmingpian van de Erve
Broekmate. Hierin wordt nog eens verwezen naar het Ontwikkelingsplan Nijverdal 2005-2025, dat
weliswaar nooit is vastgesteld door de gemeenteraad, maar wel in onderdelen is verwerkt in verdere
plannen als de Centrale Strip, Nijverdal aan de Regge met de natuurverbindíng Regge via
Blokkenpark, groen weerszijden Noetselerbergweg naar de Noetseler Es en Sallandse Heuvelrug.
Op 16 augustus 2012 ís op verzoek van de wethouder, mevrouw Ten Have, een bijeenkomst in het
Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. De wethouder geeft aan het plan Broekmate een mooi plan
te vinden. Ze vindt het jammer dat er geen consensus met de omwonenden is bereikt.,
treedt op als contactpersoon van de omwonenden bij deze zeer kort van te voren
geplande vergadering.
De . . .

geeft tijdens het gesprek aan dat er nog steeds geen maatvoering van de te

bouwen woningen bekend is. Tevens stelt hij vragen over voorgestelde bedingen als de erfafscheiding
en het feit dat er geen bijgebouwen neergezet mogen worden. Wat gebeurt er als de familie de
woningen niet betrekt maar weer doorverkoopt. Geiden die bedingen dan ook nog? Henk Broekmate
stelt op zeker moment dat als zaken te lang gaan lopen, hij en zijn familie de grond ook wel eens aan
een project ontwikkelaar zou kunnen gaan verkopen! Deze opmerking wordt door de omwonenden
als niet prettig en zelfs misplaatst ervaren.
Op 14 november 2012 hebben de omwonenden van de behandelend ambtenaar, de heer Broekhuis
van de gemeente Hellendoorn, de beschikking gekregen over het concept bestemmingsplan en
bouwplan van de Erve Broekmate. Het is ons dan niet duidelijk dat wij nog twee weken de tijd
hebben om daarop te reageren.
Na deze uitgebreide historische schets willen wij nu aangeven waarom wij het met de aangevraagde
bestemmingsplan en bouwplan wijziging niet eens zijn.
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In deze zienswijze geven wij meermaals aan dat wij iets onvoldoende onderbouwd of onduidelijk
vinden. Het moge duidelijk zijn dat wij in eerste instantie verzoeken om in het geheel niet in te
stemmen met de nieuwbouw. De overige opmerkingen dienen als subsidiair gelezen te worden.

2. Zienswijze tegen wijziging bestemmingsplan en bouwplan
W i j hebben verschillende argumenten waarom de wijziging van het bestemmingsplan niet zou
moeten worden goedgekeurd:
a.

Het plan suggereert dat de nieuwe opzet een parkachtig landschap zal opleveren. Wat echter
gebeurt is dat het huidige, open, parkachtige karakter van het landschap zal verdwijnen en dit
door gebouwen, parkeerplekken, siertuinen en hoge hekwerken zal worden vervangen.

b.

Een algemeen, maatschappelijk argument is dat de ontsluiting op de drukke Rijssensestraat is
beoogd. In eerdere onderzoeken ten behoeve van de aanleg van de rotonde heeft de
gemeente aangegeven dat in 2006 ruim 18.000 vervoersbewegingen per etmaal zouden
plaatsvinden over de Rijssensestraat.
In de stukken bij de aangevraagde wijziging van het bestemmingsplan is dat opnieuw
onderzocht en wordt het aantal van 6375 motorvoertuigen per etmaal opgeworpen. Naar ons
idee is dit onderzoek bij deze bestemmingsplanwijzing niet zorgvuldig uitgevoerd en dient dit
meegewogen te worden in de besluitvorming. Daarnaast is naast de beoogde ontsluitingsweg
een bushalte gelegen en wordt de stoep door veel voetgangers (scholieren en bezoekers van
de bakker) gebruikt. U it het oogpunt van veiligheid is het niet wenselijk dat een dergelijke
ontsluiting gerealiseerd wordt en dit is onvoldoende zorgvuldig onderbouwd.

c.

De maatvoering van de ontsluitingsweg voldoet naar onze mening niet aan het daarvoor
vastgestelde beleid ten aanzien van de aanrijroutes voor hulpverleningsdiensten.

d.

De woningmarkt is door de economische crisis en de daaruit volgende ontwikkelingen op de
huizenmarkt veranderd. De woonvisie van de gemeente gaat daarom nu uit van strategisch,
op de toekomst gericht bouwen. In deze visie passen geen enorme huizen. De kopers die
traditioneel verantwoordelijk zijn voor de vraag naar (middel)dure koop-gezinswoningen
krimpt. Plan Broekmate betreft zeergrote, en dus dure gezinswoningen met een oppervlakte
van meer dan 250 m2. Het plan past om die reden niet in het huidige beleid.

e.

Voor binnenstedelijke vernieuwing, alsmede inbreiding geldt als uitgangspunt de lokale
behoefte, het zorgvuldig toepassen van ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. In deze
plannen gaat het niet om lokale behoeftes. Alle vier potentiële bewoners van de nieuw te
bouwen huizen, hebben op dit moment een woning. Er is aldus geen noodzaak om voor de
familie Broekmate een uitzondering op dit beleid te maken.

f.

Verdichting en verstening mag niet ten koste gaan van woonkwaliteit van huidige bewoners.
Dit plan gaat echter ten koste van de woonkwaliteit en leefbaarheid van de omwonenden. In
de belangenafweging is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van
omwonenden.

g.

In het collegebesluit is een onderdeel ten aanzien van burgerparticipatie opgenomen. Naar
onze mening zou onder dat onderdeel duidelijk moeten worden hoe de belangen van de
omwonenden in het proces zijn gebracht.
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Er zijn slechts een paar momenten geweest waarop de omwonende door het college van
burgemeester en wethouders is gevraagd om mee te praten. Dit is overigens gebeurd op
initiatief van ons, omwonenden. Voor zover er sprake is van burgerparticipatie komt dat voort
uit onze bezwaren, waardoor de aanvragers van het plan zich genoodzaakt zag om in overleg
te treden. Naar onze mening heeft de gemeente onvoldoende initiatief genomen op dit vlak.
h.

In andere gemeentelijke plannen (denk aan Blokkenpark) is het gemeentelijk beleid nu om
het aantal bouwlocaties terug te brengen en grenzen te stellen aan inbreiding, om voldoende
groene longen binnen de bebouwde kom te behouden. Er liggen nog de nodige kavels
onbebouwd in onze gemeente. Momenteel is aan dit soort enorme kavels zeker geen
behoefte meer. Wij vragen ons af er nu wel gebouwd moet worden op deze bijzondere
groene plek, terwijl de gebouwen wellicht over een paar jaar leeg staan. Met het
toestemmen in de wijziging, druist de gemeente derhalve tegen haar eigen beleid in. De
woonvlsie van de gemeente benadrukt het belang van voldoende groene open ruimten
binnen de bebouwde kom. Het plan Broekmate verplaatst met vier compact gebouwde
wooneenheden en verspreidt deze vier los over het gehele terrein.

i.

Naast de aangedragen alternatieven van de vergaderingen van 22 mei en 10 juli jl. zijn er nog
andere alternatieven denkbaar. Zo is het als bedrijfshal bestemde gebouw van de heer Henk
Broekmate op het aanpalende terrein momenteel ook al in gebruik ais het woonhuis van de
heer Henk Broekmate. Deze bestemming zou omgezet kunnen worden tot woonbestemming,
zodat het huidige gebruik geformaliseerd c.q. gelegaliseerd wordt.

j.

Er is geen enkel maatschappelijk en/of algemeen belang bij gebaat om de aangevraagde
wijziging van het bestemmingsplan door te voeren. Er is geen urgente noch een nijpende
situatie. Wij zijn op de hoogte van het feit dat de familie Broekmate een aantal woningen
mag herbouwen nadat deze gesloopt zijn, echter de bouwvlakken worden verlegd en veel
groter gemaakt en daarvoor ontbreekt de noodzaak. De oppervlakte van de vier te slopen
woningen staat in geen verhouding tot de oppervlakte van de nieuw te bouwen woningen.
De gemeente noemt in haar Strategische Visie 2012 dat zij passende w o o n - en
1
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inziens nie t onde r he t be grip "op de juiste plaats".
k.

De omwonenden aan de Noe tse le rbe rgwe g en Rijsse nse straat zouden volgens het sche tsplan
straatgerichte woningen he bbe n. Dit is echter nie t zo. Hoewel he t zitge de e lte van deze
woningen veelal aan de straatkant is, zijn de woningen tuin-ge oriënte e rd. Door plan
Broekmate wordt he t woonge not van deze bewoners drastisch ingeperkt, want de nie uw te
bouwen 'woninge n kome n ze e r dichtbij de erfgrens. Naar onze mening wordt ze ifs niet
voldaan aan de daarvoor geldende voorschriften uit he t huidige be ste mmingplan We stNoetsele ten aanzie n van de afstanden be bouwing ten opzichte van be staande erfgrenzen e n
waarschijnlijk geldt dit ook de nie uwbouw onde rling.

I.

Of aan de daarvoor geldende voorschriften wordt voldaan valt e chte r moe ilijk te controle re n,
daar de maatvoe ring ten aanzie n van he t plan bijna volle dig ontbre e kt.
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m. Voorts is van belang dat naast de maximale bouwhoogte niet wordt aangegeven aan de hand
waarvan het maaiveldniveau wordt bepaald. Het te bebouwen perceel is momenteel op
hetzelfde niveau als onze achtertuinen gelegen. Mocht dit veranderen, dan is onvoldoende
aangegeven op welke wijze een adequate regenwaterafvoer gewaarborgd wordt, teneinde
overlast op de belendende percelen te voorkomen.
n.

De woningen zoals ze nu geschetst zijn, worden gepresenteerd als levensloopbestendig.
Huizen van dit formaat zijn echter verre van levensloopbestendig. Dit formaat wijkt af van
hetgeen gebruikelijk is voor op leeftijd komende bewoners. Wij nemen aan dat de familie
Broekmate, die zelf aangeeft een dagje ouder te worden en vanwege de omvang van het
onderhoud van huis en tuin te willen verhuizen, deze grote woningen dan ook weer snel zal
verlaten. Wat is dan de urgentie om deze te bouwen?

o.

M e t betrekking tot het cultuurhistorisch onderzoek naar de archeologische elementen in het
perceel is onvoldoende onderzoek gedaan. Daar waar aangenomen werd dat het meest
aannemelijk was dat er archeologische elementen aangetroffen zouden worden, is het minst
gezocht. Volgens ons dient dit onderzoek hernieuwd uitgevoerd te worden, zodat de kans dat
er iets over het hoofd gezien wordt geminimaliseerd wordt.

p.

Dit zelfde argument geldt ook voor het onderzoek naar aanwezige fauna. In de bijlagen zijn
foto's bijgevoegd waaruit blijkt dat er een kikkerpoel was. Hiervan wordt in de onderzoeken
geen melding gemaakt. Dat kan komen omdat kort voordat het onderzoek is uitgevoerd, de in
het weiland aanwezige kikkerpoel is dichtgegooid.

q.

De hoogteaanduiding van maximaal toelaatbare maatvoeringen binnen het nieuwe
bestemmingsplan wordt NIET vermeld. Tevens voldoet de nieuwe bebouwing niet aan de
wettelijke bepalingen voor wat betreft verhouding erfgrens I hoofdgebouw. Ook staat het
nieuwe peil van de te bouwen woningen ten opzichte van NAP niet omschreven.

r.

U it het bestemmingsplan West-Noetsele blijkt dat bij de percelen rondom de Erve Broekmate
het hele perceel aan de achterzijde van de woningen als te bebouwen erf is aangewezen met
daarin een bouwvlak. Wat betreft de vigerende bestemming van Erve Broekmate is slechts
een bouwvlak aangegeven (de plek waar de huidige bebouwing staat). Daarnaast is een deel
van het terrein (zo'n 2096) als te bebouwen erf opgenomen. Dit is te zien door de arcering die
in dit vlak is aangebracht. Dit gedeelte is met name links en boven het huidige bouwvlak te
vinden. De rest van de grond heeft in de wijziging van 2004 weliswaar als bestemming
' w o n e n ' gekregen, maar is niet gearceerd en is dus geen 'te bebouwen erf'.
In de voorschriften behorend bij het bestemmingsplan Nijverdal West/Noetsele uit 2005 staat
uitdrukkelijk (op blz. 13) in artikel 3, "Woondoeleinden" lid 2, sub a, onder 3 dat de
hoofdgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd mogen worden. Het college van
burgemeester en wethouders mag op bepaalde punten afwijken en vrijstelling verlenen maar
dit punt 3 wordt nergens als een grond voor vrijstelling opgevoerd. Een binnenplanse
vrijstelling kan naar onze mening dus niet verleend worden. De motivering voor een
buitenplanse ontheffing, waarin onderbouwd wordt waarom de gemeente wil afwijken van
haar eigen beleid dat zij zelf in 2005 heeft vastgesteld, ontbreekt eveneens naar onze mening.
Naar onze mening zou de gemeenteraad dit plan dus eigenlijk helemaal niet in behandeling
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moeten nemen want de onderbouwing ontbreekt waarom burgemeester en wethouders
deze wijziging van bestemmingsplan (verleggen, uitbreiden en opsplitsen bouwvlak) zou
willen goedkeuren. Dit komt dan bij het verhaal dat maatvoering in de plannen vrijwel
ontbreekt. Ook dat zou een reden moeten zijn voor de gemeenteraad om het plan überhaupt
niet in stemming te nemen.
Tot slot willen wij opmerken dat de link in de digitale gemeentelijke informatie van week 51, naar
www.ruimteliikeplannen•nl/web-roo/?planidn=NL.IIv^RO.0163•BPND-BROEKIv1ATE-ON01 niet werkt.
En het werkt ook niet als je op IMRO ID zoekt. Er komt dan een waarschuwing dat er geen plannen
zijn gevonden voor de zoekopdracht. Bij het opstellen van deze zienswijze hebben wij ons dan ook
gebaseerd op de versie die de heer Broekhuls in december 2012 aan de U

„

-« . heeft

verstrekt.
Er lijkt hier met name één doel te zijn en dat zijn de financiën. De familie zegt zelf meermaals: "zij kan
en wil niet meewerken aan andere alternatieven omdat het financieel sluitend moet zijn".
Wij sturen als bijlage een overzicht van het proces tot nu toe mee en volstaan ermee voor het overige
te verwijzen naar de (bron)documenten, die van gemeentewege vervaardigd zijn, of reeds aan u zijn
toegezonden. Mocht u niet (meer) over de documenten beschikken, dan willen wij u die op uw
verzoek natuurlijk doen toekomen. Voorts zijn als bijlage een vijftal foto's bijgevoegd, waarmee de
aanwezigheid van de kikkerpoel wordt aangetoond.
Bovenstaande argumenten zouden u moeten doen besluiten dit bestemmingsplanwijziging in deze
vorm af te wijzen omdat hier woningen worden gebouwd die Ingaan tegen het gemeentelijk beleid en
de belangen van ons en de inwoners van Nijverdal in het bijzonder.
Wij vragen u om deze zienswijze mee te nemen in uw definitieve afweging rondom de aangevraagde
bestemrningspianwijzigirig. Wij zijn uiteraard altijd bereid om onze bezwaren verder toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Bewoners Rijssensestraat/Noetselerbergweg

8

Bijlage: overzicht correspondentie en 5 foto's kikkerpoel

Bronnen:
«

Actualisatie prestatieafspraken Wonen gemeente Hellendoorn 2010-2015,
midterm review 2012

«

Visie Wonen, welzijn en zorg 2010-2014

»

Woonvisie, 2012

»

Parkzone Wijkontwikkelingsplan De Blokken, september 2012

»

Visie ontwikkelingsperspectief Nijverdal 2005-2025

«

Wijze van behandeling van de start van een bestemmingsplanprocedure in de
raadscommissie, augustus 2011

»

Ruimtelijke structuurvisie: Ruimte voor de mensen van morgen
In 2008 geëvalueerd

»

Gemeentenieuws gemeente Hellendoorn 9-05-2005

»

Strategische visie: hoogtepunt in Overijssel

»

Strategische visie, 2012

»

"informatiepakket Rotondes Rijssensestraat 22/03/1995."
Informatiebijeenkomst op 22 maart 1995 in het Hervormd
Centrum te Nijverdal
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Bijlage
Overzicht data proces plan Erve Broekmate
datum

soort

10/05/2012

Informatieavond
Gesprek acht omwonenden familie
Broekmate
Brief van omwonenden aan familie
Broekmate met alternatieven

22/05/2012
8/6/2012

onderwerp
Toelichting door familie aan alle belangstellenden
Nadere uitleg plan
Informerend

Tweede gesprek omwonenden en
familie Broekmate
Brief namens acht naar Gemeente
met als bijlage kopie brief 8/6/2012

Vervolg

02/08/2012

Brief van gemeente

Antwoord op onze brief d.d. 17/7/2012

16/08/2012

Gesprek op verzoek wethouder Ten
Have
Gesprek met griffier commissie
grondzaken

Update situatie

10/07/2012
17/07/2012

11/09/2012

30/09/2012
14/11/2012
27/11/2012

28/12/2012
03/01/2013
04/01/2013
9/1/2013

Gesprek met behandelend
ambtenaar De heer Broekhuis.
Mail naar behandelend ambtenaar de
heer Broekhuis
Mail van behandelend ambtenaar de
heer Broekhuis
Mail van behandelend ambtenaar de
heer Broekhuis

Reactie door omwonenden op artikel
TCTubantia
Mail van de heer Broekhuis als reactie
op onze brief
Telefoon wethouder Ten Have
Gesprek de k ..
wethouder Ten Have
n

Informeren naar de stand van zaken

Ontwerp perspectief 2005/ 2025.waarom
bestemmingsplan wijziging op woonbestemming
nodig?
Informatie over woonbestemming van het
plangebied
Wat is de stand van zaken?
Verstrekt informatie over de planning
Informatie over bijgebouwen ļ plaatsing
erfafscheiding
Planning is nu: 11/12/2012 bij B&W 22/12/2012
ter inzage 5 wkn.
Peremail aan griffier

Verzoek gesprek aan de heer Karmerood
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