
 

 

                                                                                                             Hellendoorn, 15 februari 2022 

 

Aan het college van B&W van de gemeente Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

 

Betreft: communicatie gemeente openstelling en afsluiting Grotestraat 

 

Geacht college, 

Eerder stelden wij vragen over het vervolgtraject co-creatie Grotestraat en de communicatie hierover 

vanuit de gemeente met ondernemers en winkeliers. Er werd aangegeven dat de communicatie 

plaatsvindt met vertegenwoordigers van de ondernemers en winkeliers. Er bereiken ons de laatste 

tijd steeds signalen dat meerdere ondernemers en winkeliers zich niet erkennen in de 

ontwikkelingen en afspraken voortkomend uit de co-creatie Grotestraat. De co-creatie heeft als doel 

een evenwichtige Grotestraat te ontwikkelen waarin winkelen en verblijven de uitgangspunten zijn. 

Eerder hebben wij al kunnen lezen dat enkele ondernemers en winkeliers bezwaar hebben gemaakt 

tegen het afsluiten van een deel van de Grotestraat. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend en zijn 

in het gelijk gesteld door de commissie van bezwaarschriften. U heeft dit besluit als college naast u 

neergelegd. Uit het verslag van de commissie van bezwaarschriften kunnen wij lezen dat men 

aangeeft dat er geen participatie en communicatie heeft plaatsgevonden met betrokkenen, men 

moest de afsluiting van de Grotestraat uit de krant lezen. 

College, de volgende vragen:  

• Met welke reden heeft u het besluit van de commissie van bezwaarschriften naast u 

neergelegd? 

• Hoe kijkt u aan tegen de participatie en communicatie ontwikkelingen Grotestraat. Is dit 

voldoende in uw ogen. Worden alle ondernemers en winkeliers op de juiste manier 

meegenomen in ontwikkelingen? 

• Wat is de inzet van u als college bij participatie en communicatie met alle ondernemers en 

winkeliers aan de Grotestraat? 

• Heeft u signalen ontvangen dat er misschien een bepaalde verdeeldheid ontstaat tussen 

ondernemers en winkeliers en eventueel gemeente? De gedachte van de co-creatie is samen 

maakt sterk. 

• Bent u bereid om een avond te organiseren waarin alle ondernemers en winkeliers 

uitgenodigd worden, in de geest van de co-creatie? 

Graag zien wij uw reactie tegemoet, voorafgaand of tijdens de debatronde op 1 maart aanstaande. 

 

Met vriendelijke groet namens lokaal Hellendoorn, 

 

 

Annemarie Dubbink  Hetty Ligtenberg-Grondman  Thea ten Have 

Matthijs Knobben  Frans Runneboom   Gerard ter Horst 

Jan Veneman 


