Gemeente Emmen
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Deze brief inboeken svp
Brief politieke partijen Huisvesting scholen.doc

Van: J. Herbers <i.herbers@kpnmail.nl>
Verzonden: maandag 13 september 2021 21:54
Aan: Griffie <griffie@emmen.nl>
Onderwerp: Re: inspreken commissie Samenleving
Goedenavond,
In de bijlage vind u de brief die ik morgenavond, 14 september, ga voorlezen.
Wilt u deze verspreiden onder de raad en commissieleden.

met vriendelijke groet,
Johnnie Herbers
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Nieuw Schoonebeek, 13-09-2021
Geachte Burgemeester en wethouders,
Geachte leden van de raad,

Tot onze verbazing werden we via een persbericht geattendeerd op het rapport "Integraal
Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs Emmen". Hierin worden uiteraard ook de scholen
in Nieuw Schoonebeek en Weiteveen genoemd.
Wij vinden het jammer dat wij door de gemeente niet in een eerder stadium zijn geïnformeerd en
willen dit middels deze brief aangeven.
We hebben direct na de bekendmaking in de krant contact gezocht met het bestuur en directie van
de Gerardus Majella School en kregen op maandag 13 september jl. bericht dat zij graag met ons in
gesprek willen om ons te informeren en draagvlak te creëren voor de, mogelijk, nieuwe situatie.
Wij willen als EOP uiteraard ons dorp vertegenwoordigen binnen het gemeentelijk apparaat, maar
ook de spreekbuis voor de gemeente richting de inwoners zijn. Dit wordt echter bemoeilijkt wanneer
we middels een algemeen persbericht van nieuwe plannen op de hoogte gebracht worden.
In het genoemde persbericht werd ook gesproken over eventueel nieuwe sportvoorzieningen
centraal voor beide dorpen. EOP Nieuw Schoonebeek heeft de sportverenigingen in Nieuw
Schoonebeek benaderd en wil op deze manier inventariseren wat hun mening en ideeën over deze
eventuele verhuizing is.
We willen voorop stellen dat wij beseffen dat we geen beslissers in deze zijn, maar willen wel
betrokken en goed geïnformeerd worden. We denken en praten graag mee, denken in
mogelijkheden, geven prioriteit aan kwaliteit van onderwijs én we willen ons inzetten voor
leefbaarheid in ons dorp.
Vanzelfsprekend willen we dit toelichten en zullen gehoor geven aan een verzoek om concreet
hierover in gesprek te gaan.

Hartelijke groet
Namens EOP Nieuw Schoonebeek
Johnnie Herbers,
Voorzitter.

