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                                                                                                             Hellendoorn, 21 mei 2021 

Aan het college van burgermeester en wethouders 

van de gemeente Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

 

Betreft: afvoeren regenwater richting groenstrook Pijlkruid en Vroegeling 

 

Geacht college, 

Buurtbewoners van de Pijlkruid en de Vroegeling hebben ons benaderd over werkzaamheden die 

hebben plaatsgevonden en die geleid hebben tot een wadi in de groenstrook. Trottoir/straatkolken 

worden verwijderd waardoor het regenwater in de berm, het weiland of de groenstrook kan lopen, 

waar het water in de bodem kan zakken. Het schone regenwater wordt op deze manier niet 

vermengd met het afvalwater, waardoor afvoeren naar de rioolzuivering niet nodig is. Ook kunnen 

op deze manier piekbuien worden opgevangen, waardoor het riool niet overbelast raakt. Dit is een 

goed streven. 

Aanwonenden hebben een brief met als onderwerp ‘project kolklozing’ van de gemeente ontvangen. 

In deze brief staat aangegeven dat men contact op kan nemen bij eventuele vragen. Bij ons is 

aangegeven dat meerdere buurtbewoners een mail hebben verzonden naar het betreffende 

mailadres, maar hier geen reactie op hebben ontvangen. Buurtbewoners geven aan het niet eens te 

zijn met de werkwijze die hier gehanteerd is. Wij kunnen dit echter niet controleren. 

Wel hebben wij kunnen horen dat de buurt zich overvallen voelt door de uitgevoerde 

werkzaamheden. Wij vragen ons af of een (digitale) informatiebijeenkomst/inloopspreekuur niet op 

zijn plaats was geweest, om vooraf het gesprek aan te gaan en op deze manier draagvlak te creëren, 

of te kijken naar andere oplossingen in samenspraak met de buurt. 

• College wij worden graag geïnformeerd over het hierboven omschreven. 

• Met nadrukkelijk de vraag of de werkwijze en uitvoering heeft plaatsgevonden zoals 

omschreven. 

• Als de werkwijze en uitvoering heeft plaatsgevonden zoals buurtbewoners aangeven, 

dan hebben wij hier als Lokaal Hellendoorn vraagtekens bij. Wij mogen aannemen dat de 

gemeente participatie hoog in het vaandel heeft staan. 

Graag ontvangen wij tijdens de raad van 25 mei aanstaande een antwoord op deze vragen. 

 

Met vriendelijke groet namens lokaal Hellendoorn, 

 

Annemarie Dubbink Matthijs Knobben Frans Runneboom 

Gerard ter Horst Thea ten Have  Hetty Ligtenberg-Grondman 

Jan Veneman 


