
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  12 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  Janine Koetsier-Keizer, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Ter inzage legging voorontwerp-bestemmingsplan Delden-Noord, 
herziening Ressingplein 2 

 

1. Aanleiding 

Op 27 december 2012 is een exploitatieovereenkomst gesloten met VOF-de Wheeme over de 

ontwikkeling van de voormalige stadhuislocatie Delden. In de periode erna is met VOF-de 

Wheeme en twee initiatiefnemers voor het paviljoen gesproken over de verdere planuitwer-

king. Inmiddels is het plan en de inrichting van de omgeving duidelijk en heeft een vertaling in 

het voorontwerp-bestemmingsplan plaatsgevonden.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Op 21 oktober 2013 heeft het college besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan Delden-

Noord, herziening Ressingplein 2 vrij te geven voor inspraak. Het plan betreft de functies 

detailhandel en wonen in de villa en horeca, detailhandel en ondergeschikte dienstverlening in 

het paviljoen. De villa blijft in haar oorspronkelijke omvang gelijk. Wel is er een mogelijkheid 

om de oorspronkelijke serre die aanwezig was aan de oostzijde terug te bouwen. Tevens is 

een bouwmogelijkheid voor een kiosk aanwezig.  

 

Het paviljoen wordt uitgevoerd als ondergeschikt gebouw gelegen in een tuinachtige setting. 

Naast horeca zijn ook detailhandel en ondergeschikte dienstverlening toegestaan. Vooralsnog 

vinden alle activiteiten plaats op de begane grond. Van de bestaande kelder wordt geen 

gebruik gemaakt. Op termijn is dit wel mogelijk, mits daartoe extra parkeervoorzieningen 

gerealiseerd worden.  

3. Conclusie 

Het plan wordt ter inzage gelegd vanaf 24 oktober a.s. gedurende zes weken. Een ieder wordt 

in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen. De reacties worden betrokken 

bij het vervolgproces.  


