
Emmen, 26 juli  2015

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Betreft:  Schriftelijke vragen in het kader van artikel 38 RvO m.b.t. vijver       
             Gasthuislanden  te Schoonebeek.

Geacht College,

Uit een artikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 22-07-2015 heeft de fractie van de 
Partij van de Arbeid begrepen dat er sprake is van zowel inhoudelijke als 
communicatieve verschillen van inzicht tussen het College en de bewoners van de 
Gasthuislanden. In een tijd waarin het van groot belang is bewonersinitiatieven op hun 
waarde voor de leefbaarheid te schatten, heeft de in het artikel beschreven gang van 
zaken de fractie bevreemd, vandaar dat zij het College de volgende vragen wil stellen:

1. Kan het College bevestigen dat het onderhoud van de vijver te wensen heeft 
overgelaten c.q. is het geschetste beeld van staken van een onderhoudsbeurt 
correct, en zo ja is het College dan met de fractie van mening dat een dergelijke 
gang van zaken het vertrouwen in de gemeente kan schaden?

2. Kan het College in dat kader opheldering verschaffen over de diepte van de 
vijver?

3. Deelt het College de opvatting van de bewoners dat karpers voor een betere 
onderhoudssituatie van de vijver zouden kunnen zorgen en was het College op 
de hoogte van dit initiatief van de bewoners?

4. Is het College met de fractie van de PvdA van mening dat het hier een te 
waarderen bewonersinitiatief betreft waarin het College op zoek dient te gaan 
naar de ja c.q. op zoek had moeten gaan naar de ja om de leefbaarheid van de 
Gasthuislanden te verbeteren?

5. Kan het College aangeven binnen welke tijd zij zowel het inhoudelijke als het 
communicatieve probleem denkt op te lossen?

6. is het College daarbij bereid een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien 
van de bereidheid van de bewoners zelf een aantal taken ter hand te nemen?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Partij van 
de Arbeid in de raad van Emmen,

Anita Louwes-Linnemann


