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Onderwerp: Woningbouw in Nieuw Schoonebeek

Aan alle Raadsleden en het College Gemeente Emmen.
In de bijlage vind u een brief van Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek waarin wij u vragen om aandacht te besteden
aan woningbouw in Nieuw Schoonebeek.
Er van uitgaande dat de brief positief door u in ontvangst wordt genomen en wij op korte termijn een reactie
kunnen verwachten verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek
Johnnie Herbers
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Aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen
Raadhuisplein 1
Emmen

Nieuw Schoonebeek, 21 februari 2021

Geacht college.

In Nieuw Schoonebeek is enige jaren geleden een nieuwbouwplan ontwikkeld.
Dit gebied heet nu De Waide, maar bij de ontwikkeling en de opstartfase was dit Plan Bekel.
Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan is er al rekening gehouden met nog een stuk
uitbreiding. Het bestemmingsplan kent dan ook 2 fasen, plan Bekel 1 en plan Bekel 2. Plan Bekel 1
loopt momenteel zo goed dat er nog maar 2 kavels over zijn van de 36.
Het woningtekort in Nederland is nu al groot, en wordt de komende jaren steeds nijpender. Dit is ook
heel duidelijk merkbaar in Nieuw Schoonebeek, vooral nu er door de renovatie van woningen door
Domesta een aantal woningen zijn komen te vervallen.
Daarom willen wij u vragen zo snel mogelijk een aanvang te maken met het bouwrijp maken van plan
Bekel fase 2.
We hopen op een positieve reactie vanuit uw kant.

Met vriendelijke groet,
Namens
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Schoonebeek.
Johnnie Herbers

