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Emmeloord, 19 september 2021 

Geachte heer Haagsma, geachte leden van het College van B&W, 

Op 18 september hebben wij opnieuw een brief van de gemeente ontvangen, verzonden namens het 
College van B&W. Hoewel wij bij het openen van de brief de hoop hadden dat de wethouder eindelijk in 
zou gaan op de door ons geuite zorgen en de door ons gestelde vragen, bleek het tegenovergestelde 
waar. In de brief informeert de gemeente ons over de staat van de plannen en laat de gemeente weten 
dat de plannen definitief zijn (!), maar opnieuw gaat de gemeente niet in op de vele zorgen die wij 
hebben geuit. Na alle eerdere brieven die wij naar de gemeente hebben gestuurd is dit een grote 
teleurstelling. Dit zien wij als een bevestiging van het feit dat het college onze zorgen ofwel niet begrijpt 
ofwel bagatelliseert. Nu de gemeente de plannen stoïcijns door lijkt te drukken,  begint het helaas steeds 
meer op het laatste te lijken.  

Zoals eerder gesteld maken wij ons in grote lijnen ernstige zorgen over de volgende punten: 

• Er zijn ons bij de aankoop van onze kavels door de gemeente, toen in civielrechtelijk opzicht 

optredend als verkopende partij, verwachtingen voorgespiegeld die niet stroken met de huidige 

plannen voor de inrichting van ons wijkpark. De huidige plannen, met in het bijzonder het plan 

voor een freerunpark, zijn niet te rijmen met de door de gemeente gewekte suggestie dat het 

grasveld ‘nagenoeg geen aanpassingen’ zou behoeven.   

• Het participatieproces, waarin wij als directe omwonenden pas in het allerlaatste stadium zijn 

betrokken, deugt niet. Wij zijn als omwonenden, net als tientallen anderen die al een kavel 

hadden gekocht, niet geïnformeerd over de wijkverkiezing die de gemeente in een besloten-

Facebookgroep organiseerde over de inrichting van het wijkpark.  

• De gemeente liet na directe omwonenden te informeren over de Facebook-wijkverkiezing, maar 

de commerciële partijen Freeparq en Free Run Academy VOF waren wel op de hoogte van de 

wijkverkiezing en riepen hun achterban op om te stemmen. Uit een korte blik op de 

verkiezingsuitslag  is op te maken dat zij daarmee de uitkomst van de wijkverkiezing hebben 

beïnvloed.  

• Het aanbestedingsproces roept, zoals wij in een eerder schrijven hebben benadrukt, veel vragen 

op.  

• De gemeente heeft de risico’s op het gebied van verkeersoverlast of hangjongerenoverlast, als 

gevolg van de plannen voor een freerunpark, nooit in kaart gebracht. Zeker gezien de situatie bij 

de Wellerwaard deze zomer, zou het op zijn plaats geweest zijn advies in te winnen bij 

deskundigen en bij de politie.  

 
Wij hopen als omwonenden nog altijd op een serieuze reactie van de wethouder op de door ons geuite 
zorgen en door ons gestelde vragen. Voor de volledigheid hebben wij daarom ook de gemeenteraad 



weer in de CC van deze e-mail gezet. Wellicht dat onze volksvertegenwoordigers wel een antwoord van 
de wethouder kunnen krijgen op de vele vragen die wij hebben gesteld.  
 
Afsluitend merken wij graag op dat wij in de laatste plannen wat vooruitgang zien ten opzichte van de 
vorige plannen die de gemeente heeft gepresenteerd. Wij willen over de huidige plannen best met de 
gemeente in gesprek, maar blijven bij de oproep om alvorens er vervolgstappen worden gezet op het 
proces te reflecteren. Daarnaast benadrukken wij opnieuw met klem dat wij de komst van een 
freerunpark totaal niet zien zitten. Daarvoor is simpelweg onvoldoende draagvlak onder de 
omwonenden van de wijk. De handelswijze van de gemeente heeft aan dat draagvlak zeker niet 
bijgedragen.  

Tot slot verwijzen wij graag ook naar de eerdere brieven en documenten die wij met de gemeente 
hebben gedeeld. Wij hopen nog altijd op een serieuze reactie daarop. 
 
Hartelijke groet, 

De omwonenden ………………………. 

 

 

 

 

 


