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Émmen, 6 februari 2015

Betreft: algemene uitnodiging inloopavond woensdag 11 februari a.š. irizake parkeren Markt voor
ING-bank

Geacht college,
Met waardering lazen we uw algemene uitnodiging ('aan geadresseerde') voor de inloopavond, die
aanstaande woensdag 11 februari 2015 wordt georganiseerd in het gemeentehuis. Het gaat, zo lezen
wíj, om het bespreken van de 20 extra parkeerplaatsen die als "donderslag bij heldere hemel" door
het college van B&W (buiten de raad om) zijn toegevoegd aan het geplande areaal, in dit gėvál óp de
(nieuwe) markt Emmen centrum.
Al eerder stuurden wij u (i.a.a. de raad van Emmen) een e-maîl met daarin onze bezwaren tegen de
aanleg van de 20 extra parkeerplaatsen. Grote vraag is en blijft natuurlijk (staatsrechtelijk) hoe je als.
burger/burgers formeel bezwāàr kunt maken tegen dergelijke bestuurlijke besluiten. Besluiten, die
kennelijk alleen zijn gemaakt op basis van het collegebestuursprogramma van samenwerkende
partijen in deze raad. Graag ontvangen wij van u antwoord op deze bezwaarmaîl van enkele weken
geleden, alsmede de wijze waarop wij bezwaar kunnen maken tegen proces en inhoud van het
collegebesluit.
Het verbaast ons ten zeerste, dat u op deze wijze het extra overleg met ons als óndernemers Iaat
plaatsvinden: een inloopavond. Formeel zult u hiermee wel voldoen aan de opdracht van de raad van
29 januari jl., maar bijzonder is het wel. Het is maar de vraag, w a t j e als bestuurder verstaat onder
"góed communiceren, draagvlak creëren".
Wij willen graag met een delegatie van ons ŌEV-bestuur een fatsoenlijk gesprek met u als college
zodat we ordentelijk kunnen overleggen. Ons inziens was dat ook de intentie van de raadsdišcusśię,
maar daar gaat de raad zelf over.
In het algemeen moet ons van het hart, dat het overleg tussen u als gemeentelijke overheid (B&W)
ën de ondernemers iři Emmen centrum zachtjes gezegd niet de schoonheidsprijs verdient. Antwoord
op mails blijven uit. Wat gebeurt er met uitkomsten van een eerder (afgedwongen) overleg, het
veranderen afgesproken regels. Als we met elkaar iets willen met Emmen moet dat toch echt
anders. Wij naderen het punt dat we dit soort vormen van overleg aan ons voorbij laten gaari.
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Wij hopen dat u begrip heeft voor deze hartenkreten en mét ons wilt bouwen aan Emmen.
Wacht uw reactie(s) graag af,
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^MĘ^vĝũrMijkegroeten,

ík Klaver
Vdbrzitter Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad
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Geachte heer/mevrouw,
Vanwege de korte tijdspanne zenden wij u per e-mail ons schrijven bestemd voor het College van B&W.
Deze brief zal u tevens per post worden toegezonden.
Met vriendelijke groet,
Janney Engelmann-Brouwers
ambtelijk secretaris
Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad
Stichting Ondernemersfonds Emmen Centrum
Grote Stern 10, 7827 TA Emmen
Postbus 1042, 7801 BA Emmen
Tel.: +31 (0)591 632748
Mobiel: +31 (0)6 12717754
E-mail: info@emmencentrum.nl
Kijk voor alle activiteiten in het centrum van Emmen op
www.emmencentrum.nl
www.facebook.com/emmencentrum
www.twitter.com/emmencentrum

l

Emmen
.ylįrídèr.stadí

Aan de Griffie van de gemeente Emmen
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

