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Geachte fractievoorzitters, 
 
Afgelopen week stuurde ik jullie allen een brief mbt het park De Erven. Hartelijk dank voor jullie reacties 
tot nu toe, fijn om te merken dat het draagvlak heeft.  
Helaas blijkt er nu waarschijnlijk iets niet te kloppen in die brief.  
Ik schreef dat we blij zijn met het asfalt wat gelegd werd, zodat er wel door het park geskeelerd kan 
worden. Nu blijkt dat het bij de kleine stukjes asfalt blijft, zo het lijkt althans op de tekening die op 
www.deleefbarestraat.nl staat. Zie bijlage.  
Gisteren zijn er enkele stukjes asfalt gestort in het park, daar knapte het lekker van op. Toen ik er zojuist 
doorliep kreeg ik echter vraagtekens. Gaan ze nog iets doen met de rest van de paden of blijft dit zo? Ik 
keek op de legenda en vol verbazing zag ik dat het inderdaad bij deze stukjes asfalt blijft. Conclusie: er 
kan nog niet op geskeelerd worden, slechts een paar meter en dan moeten kinderen weer rechtsomkeer.  
Zo vallen we van verbazing in verbazing met dit project. Op de eerder genoemde website staat mooi 
beschreven dat buurtparticipatie hoog in het vaandel staat, helaas zien we hier weinig van terug in de 
praktijk. 
Het kan natuurlijk zijn dat ik ernaast zit en er niet juiste informatie op de website staat. In dat geval hoor 
ik dat graag. Dan ben ik te voorbarig geweest. 
 
Het had zo mooi kunnen worden, een pareltje voor de buurt, voor jong en oud. Nu lijkt het met zo weinig 
mogelijk middelen een upgrade te krijgen waar uiteindelijk niemand heel veel aan heeft.  
Ik blijf achter mijn standpunt staan dat het belangrijk is voor de kinderen uit de buurt om hier een 
aantrekkelijke plek van te maken, een compleet stuk asfalt zou hierin mooi passen.  
We hopen tijdens het politieke uurtje op 21 november dit standpunt nader toe te lichten. Zo zijn jullie 
alvast op de hoogte van de huidige stand van zaken.  
Voelt u zich vrij om telefonisch contact op te nemen wanneer u vragen hebt, ik ben bereikbaar op 
telefoonnummer …………... 
Nogmaals dank voor jullie aandacht en meedenken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
……………. 

http://www.deleefbarestraat.nl/

