
Van: …………. 
Verzonden: zaterdag 23 oktober 2021 22:44 
Aan: Raad 
CC: Griffie Noordoostpolder 
Onderwerp: Freerungate Wijkpark Emmelhage 
Bijlagen: Compacte tijdlijn - Proces Wijkpark Emmelhage pdf.pdf; Proces beschrijving 

grasveld in Emmelhage.1.pdf 
 
 
Beste gemeenteraadsleden, 
 
Het viel ons als omwonenden op dat wethouder Haagsma een tijdlijn met de gemeenteraad 
heeft gedeeld over het proces dat voorafging aan de plannen voor een freerunpark in 
Emmelhage. Wat ons betreft is deze tijdlijn onvolledig en heeft de wethouder cruciale informatie 
weggelaten. 
 
Sterker nog: in de tijdlijn komt op geen enkele manier naar voren dat commerciële 
belanghebbenden aantoonbaar een participatie- en een aanbestedingsproces hebben gekaapt. 
Ook is weggelaten dat wij als directe omwonenden pas bij het proces werden betrokken toen de 
komst van het freerunpark al vaststond. 
 
Vanwege het bovenstaande voelden wij ons genoodzaakt een tijdlijn op te stellen die wél 
volledig is, zodat u ter voorbereiding op de commissievergadering op maandag 25 oktober een 
compleet beeld kunt vormen. Bij deze e-mail zijn dan ook twee documenten te vinden: een 
compacte tijdlijn van het proces én een meer uitgebreide tijdlijn met daarin ook onze reacties op 
de tijdlijn van de wethouder.   
 
Ter ondersteuning van de tijdlijn verwijzen wij daarnaast graag naar deze presentatie die wij 
eerder al eens met de raad en het college hebben gedeeld. Hierin staat bewijs voor alle 
beweringen die in onze tijdlijn worden gedaan.  
 
Wat ons betreft staat u als gemeenteraadslid nu op een kruispunt. Accepteren we het in onze 
gemeente als commerciële belanghebbenden de uitkomst van een wijkverkiezing aantoonbaar 
hebben beïnvloed? Drukken we een omstreden freerunpark door als een deel van de 
omwonenden pas mocht meepraten toen de plannen al vaststonden? Staan we toe dat een 
bedrijf een opdracht van de gemeente binnenhaalt, terwijl hetzelfde bedrijf via een andere 
bedrijfsnaam de gemeente adviseerde over de criteria waaraan de offertes werden getoetst? 
Accepteren we dat een aanbestedingsproces in onze gemeente niet boven de schijn van 
belangenvermenging en oneerlijke concurrentie verheven is? Of vinden we dat we in onze 
mooie Noordoostpolder beter kunnen en moeten? 
 
Het is aan u en aan uw fractie om te bepalen wat het antwoord wordt op deze vragen. Als trotse 
inwoners van onze mooie polder vestigen wij onze hoop echt op u, op onze 
volksvertegenwoordiging. Wij rekenen erop dat u ervoor kunt zorgen dat de onderste steen 
boven komt én hopen dat u kunt voorkomen dat wij nog jarenlang dagelijks moeten uitkijken op 
een freerunpark dat het resultaat is van een proces dat niet deugt en waarin wij niet zijn 
betrokken. 
 
Eventuele vragen beantwoorden wij uiteraard graag. 
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Met vriendelijke groet, 
 
…………….. 
 
 


