
Overwegingen bestemd voor de raadsleden met betrekking  tot 
wijzigingsbesluit bestemmingsplan Hoofdstraat Terborg.

Terborg, 17 september 2018

Geachte raadsleden,

Met dit schrijven willen wij ‘het wijzigingsbesluit bestemmingsplan Hoofdstraat in Terborg’ dat op 
woensdag 19 september op de agenda van de raadsvergadering staat nogmaals onder uw aandacht 
brengen en onze bedenkingen daaromtrent hieronder toelichten.

Het heeft ons verbaasd hoe de gevolgde procedure is verlopen. Wij waren onvoldoende op de hoogte 
van de plannen van de gemeente en ook het tijdstip, vlak voor de zomervakantie, is naar onze mening 
een slecht moment geweest om dit plan door te voeren. Daarnaast bood het plan nauwelijks meer de 
mogelijkheid tot inspraak en werd het meer gebracht als een feitelijke mededeling. We hadden de 
procedure rondom kennisgeving en besluitvorming graag anders gezien in een democratische 
maatschappij.

Het raakt ons dat er nu over ons eigendom, waar we ons hele leven hard voor gewerkt hebben, door 
anderen beslist wordt. Eigenaren in het eerste gedeelte van de Hoofdstraat worden benadeeld ten 
opzichte van eigenaren achter in de Hoofdstraat die wel zelf mogen bepalen of ze een woonfunctie of 
een winkelfunctie aan hun pand willen geven. We ontkomen niet aan het idee dat hier sprake is van 
ongelijkheid en is er naar ons idee geen sprake van het gelijkheidsbeginsel.  

Dat er geen animo voor het beginnen van een winkel is, blijkt wel uit het ons pand: herenmodezaak 
Veldhorst. Dit pand staat al meer dan 4 jaar leeg en in de verkoop. Tot op de dag van vandaag is er 
nog niemand komen kijken. Er is dus kennelijk geen behoefte aan een winkel in het eerste gedeelte 
van de Hoofdstraat. Waarom wil de gemeente dan tegen de huidige marktwerking en 
maatschappelijke behoeftes in, invloed uitoefenen op andermans eigendommen? 

Door tegemoet te komen aan vraag- en aanbod verwachten we dat er een gezonde balans zal 
ontstaan van woning- en winkelpanden. Met de voorgenomen plannen verwachten we dat er 
verpaupering zal ontstaan tussen de huidige winkels wat de uitstraling van de straat niet ten goede 
zal komen. Een goed onderhouden woning is in ieder geval een betere optie.  Wij vinden dat daarom 
elke woningeigenaar dezelfde mogelijkheden en kansen behoort te krijgen en dat er binnen eenzelfde 
straat geen voorkeursbehandeling mag plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Jan en Maria Veldhorst 


