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Beste lezer,  

Ter aanvulling op onze vorige open brief aan u van 23 augustus jl., zenden wij u hierbij een 
powerpointpresentatie. 
Wij hopen middels deze presentatie onze zorgen verder te verduidelijken.  
 
Onlangs is er, aan de hand van onze open brief over de plannen voor het wijkpark in Emmelhage, in een 
commissievergadering kort gesproken over de zorgen die door ons zijn geuit. Helaas is er toen door de 
wethouder nog weinig gereflecteerd is op de fouten die zijn gemaakt in het participatie- en 
aanbestedingsproces, terwijl wel werd gesteld dat de plannen hoe dan ook worden uitgevoerd.  
 
Wij vinden het als omwonenden jammer dat de wethouder amper op onze zorgen is ingegaan en aan de 
gemeenteraad op een aantal cruciale punten niet het gehele verhaal heeft verteld. Dat zetten wij in onze 
powerpoint graag uiteen. 
 
Wij maken ons door deze ervaring met de gemeente, niet alleen als omwonenden, maar ook als 
betrokken burgers ernstige zorgen over de wijze waarop de gemeente Noordoostpolder 
burgerparticipatie organiseert en aanbestedingsprocessen doorloopt. Wij vestigen onze hoop er daarom 
op dat de gemeenteraad haar rol op dit dossier blijft pakken en het college verder gaat bevragen over de 
fouten die gemaakt zijn in het proces rondom de komst van een wijkpark in Emmelhage. 
 
Daarnaast wijzen wij jullie er graag op dat de website Aanbestedingsnieuws.nl ook in het dossier rondom 
het freerunpark is gedoken. Aanbestedingsnieuws.nl is een website van onafhankelijke experts die 
onderzoek doen op het gebied van aanbestedingen. Zij hebben de aanbestedingsprocedure rondom het 
freerunpark onderzocht en concluderen dat het proces veel vragen oproept en vermoeden dat het 
aanbestedingsproces niet deugt: http://www.aanbestedingsnieuws.nl/freeparq-wint-aanbesteding-
freerunpark-noordoostpolder/  
 
Wij hopen dat de gemeenteraad en het college met onze zorgen aan de slag gaan.  
 
Eventuele vragen beantwoorden wij uiteraard graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De om- en aanwonenden van het groene veld in Emmelhage 
………………….. 
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