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Aan: College van B & W en de Raad der Gemeente Hellendoorn. 
Huis van Cultuur & Bestuur, 
Nijverdal. 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: '$\/h\-\o MUi^A 

2Ü SEP 2011 

Nijverdal, 16 september 2011. 

Geacht College & Raad, 

Betreft: eventuele bouwvergunning Ninaberlaan, uw brief van 9/8.2011 

Hierbij mijn zienswijze n.a.v. uw brief als genoemd. 

A ' B Stuk P rei w.: £;,VM.£) i C >Q-4Dt| 

Kopie aan: "hw/CcAMt W'.y'X , I/K.) 'iïj: f- S 
Archief D / N.^eHs / VI Veiu 

U heeft besloten door middel van uw brief van 14 april 2011 mijn zienswijze in deze niet K > ^ ' r o > M ,̂  
over te nemen. 

Ik blijf van mening dat ik, omdat mijn tekening van de te bouwen woning werd 
goedgekeurd door de meerderheid van de raad en de schoonheidscommissie, wordt 
benadeeld door het niet verstrekken van een bouwvergunning. 

Door de wijzigingen in het bestemmingsplan Duivecate-Reggedalgebied worden binnen 
afzienbare tijd mogelijkheden geboden door het verplaatsen van manege 
" t Oalde Spoor" wordt compensatie verkregen voor de realisatie van 4 woningen. Ook 
recreatiewoningen die al jaren gedoogd zijn, krijgen nu de definitieve bestemming 
"wonen." 

Ondertussen is de manege verrezen, deze is dus in een later stadium gebouwd dan mijn 
aanvraag voor een te bouwen woning, (dit werd wel toegestaan destijds en werd er niet 
gesproken over Duivecate-Reggedalgebied. 

Graag zou ik zien dat u medewerking verleent door het verstrekken van een 
bouwvergunning voor een woning ofwel 2 recreatiewoningen, door het verplaatsen van 
bouwperceel sectie G nr.4056 naast Ninaberlaan 43, naar perceel Ninaberlaan secties 
3770 en 4018. 

Er zijn inmiddels gegadigden voor aankoop, hoewel ik dit in overweging heb gezien het 
feit dat het familiebezit betreft. 

Graag zou ik uw reactie vernemen. 

Met vriendelijke groet, 

M.H. Bremmer, 
Ertcaweg24v 
7441 BN Nijverdal. v 
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Aan het coliege van B.&W. 
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