
•MINK12055 lüEMEENTEHELLENÜCKWN. . ^ 

lillillllllliilllilllili ^ ^ '<W 'O CgTLU— 

18 NOV 201? J 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn, o ! 

r^f 
Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan"SpoortheaterNijverdal" |Wcrkpr.. ^y^Zätf^^ IÏVLXÜ^^ 

|Archict' ö / N t> . . ü / V j VVnff X,, 

Geacht college, Nijverdal, 21-11-2011 Q$ . uVvOx 

u • ,t l 
Hierbij een reactie op de inspraakprocedure en beoordeling vooroverleg reacties van het 
voorontwerp bestemmingsplan "Spoortheater Nijverdal". 

U stelt in uw reactie dat de parkeerplaatsen alleen zijn bedoeld voor bezoekers en personeel en 
daarom zal het aan- en afrijden van auto's e.d. zich beperken. U maakt waarschijnlijk de 
vergelijking met de huidige situatie, maar nu zijn er nauwelijks verkeersbewegingen. Dus kun je 
stellen dat onze bezwaren wel degelijk fors toenemen. 

Over het laden en lossen schrijft u dat dit in principe aan de Parallelweg zal plaats vinden. Deze zin 
is discutabel en niet strikt gesteld. We verzoeken u het woord "in principe "weg te laten, zodat er 
een duidelijke afspraak ontstaat dat er aan onze achterkant niet geladen en gelost wordt. Dit 
voorkomt nog meer overlast. 

De ontwikkelaar heeft inderdaad met ons persoonlijk contact gehad. Het bezoek hebben we zeer 
gewaardeerd. Er zijn afspraken gemaakt, maar we zien deze afspraken graag schriftelijk bevestigd. 
Tot die tijd blijven onze bezwaren aangaande overlast parkeren bestaan. 

U schrijft dat de komst van het zorgcomplex tot meer inkijk zal leiden. Deze stelling klopt niet, 
want momenteel hebben we geheel geen inkijk en klopt derhalve uw bewering niet en probeert u het 
te verzachten. De inkijk van de 1ste verdieping zal op ons terrein beperkt zijn, maar zal er wel zijn. 
We verzoeken u, nu het toch over een geringe inkijk van twee eetkamers en appartement gaat ,de 
ramen met materiaal te blinderen , zoals in goed overleg destijds ook is gebeurd bij het 
verzorgingstehuis de Parallel en de aanwonenden aldaar. 

Hoogachtend, 




