
     

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE  NIJVERDAL 

                                                                                                        

                                                                                                                                        Haarle, 24 februari  2018. 

Betreft:  woningbouw Haarle 

 

Geacht college, 

Op 19 februari  jongstleden  heeft een groep jonge mensen uit Haarle een brief geschreven naar uw 

college en de gemeenteraad over het gebrek aan woningbouwlocaties in Haarle. 

In een nader gesprek met een vertegenwoordiging van deze groep mensen werd aangegeven dat zij 

meer dan 10 (paren) woningzoekenden vertegenwoordigen. Ook maakten zij kenbaar dat er nog een 

volgende generatie is, die graag in Haarle wil blijven wonen en Plaatselijk Belang Haarle de oproep 

van de initiatiefnemers onderschrijft. 

Helaas heeft een meerderheid van de raad recent ingestemd met het schrappen van een locatie op 

Kapperskaamp, waar nog gebouwd had kunnen worden o.a. om te voldoen aan de strakke regels van 

de provincie. 

De wethouder heeft aangegeven, dat als er behoefte is, er gebouwd kan worden. Maar waar in 

Haarle is de vraag van de jongeren én van ons.  

Duidelijk is dat er nu behoefte is bij een grote groep, maar ook dat er in de toekomst mogelijkheden 

moeten zijn voor mensen in Haarle om een woning te bouwen. Wij missen een duidelijke visie van 

het college op de leefbaarheid van onze dorpen. Voldoende woningbouwmogelijkheden is van 

essentieel belang voor het bestaan en handhaven van  allerlei basisvoorzieningen en het 

verenigingsleven in het dorp. 

Ook de woningstichting veranderde inmiddels haar beleid door huurwoningen, die eerder te koop 

zouden komen bij mutaties, opnieuw te verhuren. 

De nood in Haarle is hoog. 

Wij vragen het college opnieuw en op korte termijn de mogelijkheden voor woningbouwlocaties te 

onderzoeken en deze te bestemmen voor woningbouw in Haarle. Niet alleen voor de huidige groep 

zoekenden maar ook voor de toekomst. Wij zijn van mening dat er elk jaar minimaal 5 woningen 

gebouwd moeten kunnen worden in Haarle 

In en rondom Haarle zijn verschillende planologisch goed inpasbare gronden die geschikt zijn voor 

woningbouw.  

 



Graag uw reactie in de raadsvergadering van 13 maart aanstaande.  

 

BurgerBelang   GemeenteBelangen  HOP 

Frans Runneboom  Jan Veneman                  Johan Stuut 

Thea ten Have 

 

 


