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Beste lezer,
Wij, de ondertekenaars van deze brief, wonen aan de …………….. te Emmeloord en kijken uit op het
groene veld waarop volgens de plannen van de gemeente het Free Run Park Emmelhage zou moeten
komen. Wij maken ons zeer grote zorgen over de wijze waarop de gemeente tot nu toe heeft geopereerd
met betrekking tot het voornemen dit park in te richten en zijn van mening dat de gemeente grote steken
heeft laten vallen. Wij hebben geprobeerd om dat aan te kaarten, maar zijn slechts in een zeer laat
stadium bij de plannen betrokken en hebben als omwonenden niet het gevoel dat de gemeente onze
zorgen voldoende serieus neemt.
De brief van de gemeente aan ons d.d. 10 augustus jl. is voor ons de reden voor het schrijven van deze
brief.
Wij voelen ons niet gehoord en begrepen tijdens de afgelopen gesprekken met de betreffende
ambtenaren en wethouder Haagsma. Uit de brief blijkt namelijk dat de impact van de plannen nog vele
malen groter is dan we hadden verwacht.
Daarom luiden wij nu de noodklok en richten wij ons middels deze open brief tot u, de leden van de
gemeenteraad en het college van B&W, met de oproep onze zorgen serieus te nemen en alle fouten die
tot nu toe gemaakt zijn te erkennen en te herstellen.
Middels deze brief roepen wij primair de gemeente op om alle gemaakte plannen van tafel te vegen en
haar oorspronkelijke toezegging te handhaven. Daarmee doet de gemeente recht aan wat ons is
toegezegd bij de aankoop van onze kavels.
Wij hopen dat u er na het lezen van deze informatie voor kunt zorgen dat het bovenstaande besproken
wordt in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Eventuele vragen beantwoorden wij uiteraard
graag.
De om- en aanwonenden van het groene veld in Emmelhage
………………………………..

