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Markelo, 30-07 ‘22

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van het bericht over de aanvraag van het wijzigen van het bestemmingsplan op 

Bovenbergweg 5 in het regioblad  van hof van Twente ‘Hof week nieuws’ stuur ik deze brief. 

Met deze brief wil ik aangeven dat ik bezwaar heb voor het wijzigen van het bestemmingsplan van 

Bovenbergweg 5 naar lichte industrie. 

Mijn eerste argument is dat het huis waar ik in woon, zal verder beschadigd raken door de grote en 

zware vrachtwagens die dicht langs het huis rijden. Als er op dit moment een vrachtwagen langs het 

huis rijdt trilt het huis aan alle kanten. Door deze trillingen worden de scheuren in de muren steeds 

groter. Dit zal door toenemend vrachtverkeer ernstige vormen aannemen. 

Mijn tweede argument is dat er een onveilig situatie voor onze kinderen ontstaat. Door al dat grote 

en zware verkeer kunnen mijn kinderen niet meer veilig van huis naar school en weer terug fietsen. 

De Bovenbergweg is een landweg en is niet bedoelt voor groot en zwaar verkeer zoals vrachtwagens. 

Mijn volgende argument is het natuurhistorisch gebied. De Bovenbergweg ligt vak bij een prachtig 

natuurgebied (De Borkeld). Dit gebied is een stilte gebied. Door het bestemmingsplan te wijzigen 

wordt het gebied benadeeld en heeft de natuur er veel hinder zowel de flora als de fauna. Daarnaast 

is een industriegebied buitenaf slecht voor het milieu. 

Mijn laatste argument is dat door vergroting van het bedrijf er waarschijnlijk meer rally auto’s 

worden gebouwd. Met deze auto’s wordt proef gereden op de Bovenbergweg. Tijdens deze proeven 

geeft een rally auto zeer veel geluidsoverlast wat zeer hinderlijk is. Daarnaast zijn de situaties die 

tijdens het proefrijden gecreëerd worden ook onveilig op de smalle en landelijke Bovenbergweg.

Met vriendelijke groet, 



Bijlage: Afbeelding Veegplan

In deze bijlage is de aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan van Bovenbergweg 5 

Markelo te zien bij nummer 20.

 


