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Processen rondom trapveld Emmelhage

• Proces aanpassen van een groenbestemming 

➢ Van een trapveld opgenomen in het bestemmingsplan naar een uitgebreid wijkpark 

• Proces verkiezing van sportvoorziening en de aanbesteding 

➢ Gemeenteraadsverkiezingen gaan toch ook niet via Facebook? – Hoe een commercieel 

Freerun bedrijf een Emmelhage verkiezing en een aanbesteding beïnvloedt
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2018 - Onderzoek en navraag bij gemeente door kavelkopers

27-09-2017 bestemmingsplan Emmelhage Fase 
2 goedgekeurd.

In bestemmingsplan wordt zeer duidelijk de 
contouren van de aanwezige sportvoorziening 
voor 12+ jarigen (voetbalveld) opgenomen. 
Ook het BKP en andere documenten bevat 
dezelfde sportvoorziening.

Het BKP wordt versterkt aan potentiële kopers 
in 2018. Navraag bij de afdeling kavelverkoop 
bevestigd dat deze groene zone zo blijft zoals 
ook opgenomen in het bestemmingsplan.
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Procesbeschrijving wethouder: 

5 augustus 2019 >  Inrichtingstekening

met park en hoogteverschil per mail 

verstuurd naar optanten van fase 2A 

Emmelhage

5 aug 2019 Mail kavelverkoop:
Beste kopers en optiehouders van 
een kavel in Emmelhage Fase 2A,

Er wordt al veel gebouwd en 
ontwikkeld in Emmelhage Fase 2A. In 
de bijlage vinden jullie de 
inrichtingstekening van Emmelhage
Fase 2A. Op de inrichtingstekening is 
een impressie weergegeven van hoe 
de wijk eruit komt te zien.

5 augustus 2019 - Contactmoment 1 van gemeente naar 

toekomstige bewoners > verstrekken inrichtingstekening fase 2A
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Bestemmingsplan 2017 Inrichtingstekening
Fase 2A 2019

Ontwerp 2021Beeldkwaliteitsplan 2017

21 juni 2021 – Contactmoment 2 van gemeente naar toekomstige bewoners > 

Informatieavond “Park Emmelhage”
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• Nagenoeg geen informatie vanuit de gemeente over voorgenomen plannen realisatie 
uitgebreid wijkpark

• Digitale bijeenkomst nadat er een Facebook verkiezing was geweest, de aanbesteding was 
afgerond en park was ingetekend

• Tijdens digitale bijeenkomst alleen nog meepraten over 3 kleine details

• Proces aanpassen van een groenbestemming 

➢ Van een trapveld opgenomen in het bestemmingsplan naar een uitgebreid wijkpark 
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Proces invulling sportvoorziening - Gemeenteraadsverkiezingen gaan toch ook niet via Facebook? – Hoe een 

commerciëel Freerun bedrijf een Emmelhage verkiezing beïnvloedt

• Gemeente besluit tot een stemming. Het stemmen kan via een openbare link op de website van de gemeente. 

Deze link kan iedereen benaderen en invullen, er is geen controle wie dit invult en hoe vaak men dit invult. 

• Commerciële partij (Freerun academy/Freeparq) roept volgers op om te stemmen op Freerun tijdens deze 

verkiezing.

• Direct aanwonenden worden door de gemeente niet geïnformeerd over deze verkiezing.

• Freerun academy, de ontwikkelaar van Freeparq, die de verkiezing heeft beïnvloed, mag direct aanschuiven 

om een ontwerp te bedenken wat moet leiden tot de aanbesteding.

• LeisureIQ, die samen met de Freerun academy het Freeparq heeft ontwikkeld, had een aanmerkelijk voordeel 

in deze aanbesteding op de andere aanbieders en wint deze aanbesteding.
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Gevolgen van de processen 

• Wijkpark + supermarkt = Overlast/hangjongeren
• Privacy/uitzicht verdwijnt 
• Jarenlang uitkijken op het resultaat van processen waarin wij niet zijn betrokken en dat door 

belanghebbenden is beïnvloed

AVG

AVG

Enquête 
Wijkpark de Erven
Oktober 2021 
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Wij vragen van de gemeente:

1. Onderzoek instellen naar de doorlopen processen.
2. Erkennen dat plannen voor Freerunpark gevolg zijn van processen die niet deugen. 
3. Schrappen van het huidige plan.

Constructieve oplossing:
Wijkpark prima, maar wel graag:
• Behoud van voetbalveld op de huidige locatie
• Freerunpark op een veilige en daarvoor geschikte alternatieve locatie
• Om tafel voor een definitieve invulling van het wijkpark met minimale kans op overlast/problemen
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