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Aan het College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad NOP
Harmenvisserplein 1
8302 BW Emmeloord

Geacht College en raadsleden,
Op 8 april j.l. is er een brief van de gemeente uitgegaan met als onderwerp: lnformatie
glastuinbouwgebied.
Het gaat hier om het glastuinbouwgebied Marknesse-Luttelgeest. In de brief aan bewoners
werd gesteld dat bij vragen of opmerkingen deze konden worden opgestuurd naar de
gemeente. Op 17 april heb ik gereageerd middels een brief.
Op 28 april is hierop, ook op andere ingezonden vragen, zeer beknopt gereageerd.
Zeker het antwoord op mijn specifieke vraag over verfraaiing van het gebied door het
aanplanten van groen is zeer onbevredigend gereageerd.
Het is om die reden dat ik mij nu tot U wend om het in het College en de Raad onder de
aandacht te brengen. In het telefonisch contact welke ik had met de gemeente en de
projectontwikkelaar wordt het m.i. afgedaan met het bekende "het heeft de aandacht"
Met deze brief aan U hoop ik ( hopen wij ) dat er echt actie wordt ondemomen over deze
kwestie omdat het anders op de achtergrond zal raken en uiteindelijk dood zal bloeden.
Als aanvulling heb ik de brief toegevoegd van 17 april die ik als reactie naar de gemeente
heb gestuurd.
Graag ben ik hereid om ter plaatse de groen ideeen die eenvoudig te verwezenlijken zijn te
verduidelijken.
Ik zie Uw reactie graag tegemoet.
Hoogachtend,
………………
…………….
………………

Geachte mevrouw Hilberink,
N.av. de brief metals onderwerp Informatie glastuinbouwgebied zou ik graag nog het volgende
onder de aandacht willen brengen:
1k zelfben woonachtig aan de Baarloseweg en zit dus (straks) midden tussen de kassen. Ondanks de
strakkeaanleg van de kassen en wateropslag, geeft het geheel een doods en saaie aanblik.
Aan dit feit zou relatief heel makkelijk iets gedaan kunnen worden door de aanplant van (veel)
groen.Deze groenstrook, te beginnen vanaf nummer 13, is veel ruimte. Het grote voordeel is dat
door dezeaanplant van al dan niet groenblijvende heesters en struiken zoals b.v.: zoete kers, liguster,
sleedoom, krenteboom dat:
* de kassen aan bet oog worden onttrokken
* de eigenaren van de kas hebben geen last van schaduwwerking en blad

* het gebied wordt geweldig verfraaid.
* het zal een fantastische ecologische impact hebben.
M.n. het laatste argument past m.i. naadloos bij het initiatief van De Stichting Deltaplan
Biodiversiteitsherstel om agrarische ondememers en beheerders van de openbare ruimte te
ondersteunen bij een manier van werken die
bijdraagt aan een gezonde bodem en een rijkdom aan planten en dieren in heel Nederland (verder
info zie website)
1k hoop van harte dat, gezien de tijdsgeest waarin vergroening en de hierboven genoemde
verfraaiing, een steeds
belangrijker en prominentere plaats gaat innemen U mijn suggestie heel serieus wilt overleggen.
Hoogachtend ( ook namens een aantal buurtbewoners)
S. Dudink
Baarloseweg 10-2
8316 SE Marknesse
0651153664

