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Eilko Levinga 
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Onderwerp: FW: Spontane hulp aan: Wethouder J. Kupe van de Gemeente Emmen. 

Bijlagen: Voorstel tot het stellen van Prioriteit.doc; Bezwaar met Verzoek aan B&W Gemeente 
Emmen.2010.10.30.doc 

Van: Landelijk Stroomdal [mailto:landelijk.stroomdal@gmail.com] 
Verzonden: zondag 31 oktober 2010 23:07 
Aan: Arjen Mewe 
CC: bdwilms@agroweb.nl; tschoo@home.nl; weide77@hotmail.com 
Onderwerp: Spontane hulp aan: Wethouder J. Kupe van de Gemeente Emmen. 

— — <T7(y f 
Gemeente Emmen J 
No.: 

- 2 NOV 2010 h a 

Zeer Geachte Heer A.J. Mewe, 

Gelieve bijgaand een document aan te treffen met het verzoek dit te willen overhandigen aan: 
"Het geacht College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen". 

Voor uw gewaardeerde medewerking zeg ik u bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet en Hoogachting, 
Peter van Vliet (VZ. Wijkvereniging Landelijk Stroomdal) 

Zelf sturen wij van dit bericht nog een afschrift naar o.a.: 
De nationale Ombudsman, Provinciale Staten Drenthe en 
naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

NB: Het blijkt dat enkele door ons ontvangen mail-adressen 
niet worden geaccepteerd, daarvoor bieden wij excuses aan 
ook al kunnen wij zelf niets aan mail-adressen veranderen. 

Het blijkt dat niet alle opgekregen mail-adressen correct zijn, 
daar bieden wij bij voorbaat onze excuses voor aan. 

Zelf zenden wij nog een kopie cq. een afschrift van "spontane hulp" en "prioriteiten" naar o.a. 
De Nationale Ombudsman, Provinciale Staten van Drenthe en Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.. 

02-11-2010 
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REGIONAAL DRENTSE VERENIGING 
p/a Beekpunge 65 
7761 KC Schoonebeek 

"LANDELIJK STROOMDAL" 

Schoonebeek, 30 october 2010 

Betreft: Gratis advies cq. Voorstel aan Wethouder J. Kuper 

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Emmen. 
c/c: o.a. aan de Fractie-voorzitters van-, en leden van de Gemeenteraad Emmen. 

Hooggeacht College en -Gemeenteraadsleden, 
Naar aanleiding van het laatst gegeven interview van Wethouder Kuper aan dagblad van het Noorden, 
handelend over de problematiek van woonwijk Stroomdal, hebben bestuur en leden van de vereniging 
Landelijk Stroomdal de eer, de tijdens recente bijeenkomst door hen vastgestelde fouten, aan de Heer 
Kupe te doneren als voorstel voor het antwoord op zijn vragen zoals gesteld in zijn interview-verslag. 

Zijn vragen zijn: "Nagaan waar het is misgegaan cq. wat is de oorzaak van al die ellende voor inwoners, 
welke prioriteiten en maatregelen moeten worden genomen en duidelijk maken wat moet gebeuren." 

De antwoorden op veel van deze vragen liggen echter reeds geruime tijd bij Gemeente Emmen middels de 
ingezonden bezwaarschriften sinds 2006. Veel hiervan zijn tevens en nog steeds te lezen op de website van 
onze bewoners-vereniging "www.Landeliik-stroomdal.nl". 
Bezwaren die ingediend zijn via Dorpsbelangen Schoonebeek zijn of door hen afgewezen, dan wel na 
acceptatie niet doorgezonden ? Schoon voorbeeld: klacht over enorme water-overlast in tuin en zelfs in de 
woning van Beekpunge No:47 werd n.b. in de woning met bewoners besproken, maar niet ? doorgestuurd. 

Bezwaren verzonden naar Provincie, Waterschap en/of Gemeente, werden afgedaan met verwijzing naar 
elkaar of helemaal niet beantwoord, dan wel met nummertje bevestigd. Zelf heb ik velen, met opgaaf van 
nummertjes, schriftelijk gemeld aan Secretaris Mewe. Terwijl v.m. Wethouder Holman na mijn maanden 
doordrammen, in enkele minuten een zuinig excuus aanbood, maar verder dan dat kwam het niet. Dit als 
inleiding van enkele vastgestelde punten cq. fouten tijdens laatste bijeenkomst van VLS-leden-inwoners. 

Quote: 
"De Nationale Ombudsman" heeft ons ingediend bezwaar - gericht aan onze overheden - dd. 4-10-2010 
bekrachtigd en middels zijn "bevindingen" vastgelegd in zijn "rapportnummer 2010/289". Iedereen kan 
dit rapport lezen op www.nationaleombudsinan.nl of digitaal gratis opvragen. Gemeente Emmen dient 
ons binnen 6 weken te antwoorden. Intussen hebben enkele "klusters" van leden-bij eenkomsten 
plaatsgevonden met voornaamste-, al vele malen gestelde eis aan het Gemeente-bestuur van Emmen: 
Draag Zorg voor een normaal Droog & Verlicht meest westelijk gelegen Zijpad" met ruime kolken en 
drainage in het plantsoen-deel, plus onder het pad aan te brengen buizen richting berm opdat water 
ietwat normaler kan afvloeien! Iets wat bij de bouw van de laatst gebouwde huizen aan de Ratelaar ook 
door Domesta werd geëist ! Het is toch van de gekke, dat men van- en naar De Beekpunge in de donkere 
uren met een zaklantaarntje door het water moet waden. Niet alleen dat maar tevens leidt dit tot zeer 
gevaarlijke valpartijen cq. ongelukken, vandalisme, aanrandings-mogelijkheden etc. Last but not least: 
Richting dorpskern en winkels is er géén normaal aansluitend pad en dienen ook invaliden met rollator 
zich over rijbaan en langs gras-plantsoenen en over de rijbaan van de Kerkhoflaan te begeven. 
De Gemeente trachtte dit euvel op te lossen door enkele centimeters van de berm richting sloot af te 
maaien maar vergat daarbij, dat water richting-bepalend is, gelijk hemel- en kwel-water, dat vanaf 
maaiveld en kavels met tuinen afstroomt.Voorts een HEEL BELANGRIJK ASPECT: Zie volgblad 2 

http://www.Landeliik-stroomdal.nl
http://www.nationaleombudsinan.nl


Volgblad 2 van 

Voorstel tot stellen van Prioriteiten Schooiiebeek, 30 October 2010 

Gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders van Gemeente Eminen 
Met kopie aan de Fractie-voorzitters en de leden van de Gemeenteraad Emmen 

Volgens Waterschap Velt en Vecht krijgt men in onze woonwijk méér last van water op het maaiveld en in 
kruipruimten" en dat is jammer voor de gemeente, zijnde verantwoordelijk voor water-afvoer. 
Immers, had men de adviezen van de jaren negentig opgevolgd, dan zou er nu een kade met ringweg om 
de wijk hebben gelegen. Dat wordt nu een dure klus. De overheid schuift dit nu af op burgers als zijnde: 
De Klimaat-verandering ! maar dat wist men al in de jaren negentig en verzuimde er toen iets aan te doen, 
ergo: men nam de (nu) dure gok ! Als men thans die adviezen hierover leest - ook die van onze huidige 
Dijkgraaf Wolthuis - dan blijkt ook hij al te hebben gewaarschuwd voor Klimaat-verandering + Water-
Overlast en sprak zich o.a. uit met de woorden: "Dit gebied had nooit bebouwd mogen worden !" 

Terwijl hij begin dit jaar een prachtig-, dure kleuren-folder liet verspreiden, welke samen viel met een 
gelijkwaardige afdruk in de lokale bladen cq. pers, waarin navolgende tekst werd vermeld, inhoudend: 

"Zaag uw afvoer-pijp van hemelwater door en laat het regenwater in uw tuin stromen; kom eens kijken in 
tuin van Waterschap Velt en Vecht in Coevorden" of woorden van gelijke strekking. Waarschijnlijk een 
ultime poging om dit tot werkelijkheid te krijgen. Na dit gelezen te hebben, heeft "Landelijk Stroomdal" 
een bezoek gebracht aan Enschede, waar de z.g. "wadi's" (???) aan de orde van de dag waren. 

Gesproken werd met eigenaren van woningen die een bord "te koop" voor het huis hadden en vernamen 
toen welke ellende dit veroorzaakt had. Logisch dat men hierover klaagde. Om een volledige informatie te 
verkrijgen werd daarna de projectleider van woonwijk Oikos gebeld en gevraagd wat nieuwe gegadigden 
voor woonruimte in Enschede hiervan mochten verwachten want: 

Wat bleken die "wadi's" te zijn ? Gewoon kuilen in grasperken en zelfs verplicht in privé-tuinen met als 
gevolg: naast water-overlast ook enorm veel muggen ! Logisch dat daar o o k - om dit d.m.v. beeldspraak 
iets te accentueren - "veel klachten uit voortvloeiden", met uiteindelijk gevolg, dat het gemeente-bestuur 
Enschede de Wadi's moet opruimen en inwoners alsnog gratis zal aansluiten op het gemeentelijk riool. 

Echter: er was nóg een probleem: Mensen hadden afscheidingen, tuinhuisjes, etc. om en in hun tuin staan, 
waardoor de overheid zelfs niet in staat was de wadi's te onderhouden. Al met al veel onnodige ellende dat 

valt onder: BEWUSTE ONTHOUDING VAN INFORMATIE ! 

of zoals Dr. A.F.M. Brenninkmeijer cq. De Nationale Ombudsman het noemt: 
"Schending van het rechtszekerheidveréiste". 

Vertrouwende dat dit alles als goed antwoord op de vragen van Wethouder Kupe wordt geaccepteerd en 
daardoor herziening van voorgenomen- en reeds uitgevoerde aanleg zonder drainage ten spoedigste laat 
herstellen, waarbij de eis van bewoners van woonwijk Stroomdal voorop staat: Géén water-overlast meer 
maar wél verlichting op het zijpad vanaf feestdagen ofwel: Vóór de feestdagen géén gevaarlijk pad meer. 
Dat moet lukken immers: In heel Nederland zijn- of worden alle verkeerswegen ook hersteld of nagezien. 

U hiermede naar behoren en genoegen te hebben geïnformeerd, tekent mede op verzoek van - en namens 
veel inwoners van woonwijk Stroomdal, met gevoelens van hoogachting, 

Peter van Vliet (VZ van Landelijk Stroomdal). 

NB: als aanvulling op dit bericht treft u op blad 3 nog een W&W-tje aan, zijnde een 
regelmatige leden-info dat men als lid van onze VLS ontvangt of tekst voor levert. 
Zie: bijlage. 



NAM-Open Dag - zeer geslaagd en Rapport Ombudsman 2010/289 
voornamelijk over WATER-OVERLAST 

Verwijzend naar eerdere berichten waarmee men in kennis werd gesteld van de 
voorgenomen rondleiding langs de NAM-installaties etc. werden NAM-Directie en 
alle -medewerk(st)ers hartelijk bedankt voor deze "ZEER GESLAAGDE" dag !! 

Dan svp aandacht voor enkele sinds 5 jaren geuitte burger-klachten waarover 
1) "De Nationale Ombudsman" een onderzoek instelde en bekrachtigdd met zijn: 

"bevindingen", vastgelegd in "rapportnummer 2010/289. te lezen op de website 
www.denationaleombudsman.nl. Gemeente Emmen wordt daarin aangesproken. 

2) Eén al vele malen gestelde eis aan het Gemeente-bestuur van Emmen luidt ook: 
"Draag Zorg voor 'n normaal Droog & Verlicht meest westelijk gelegen Zijpad" 
van woonwijk Stroomdal met ruime kolken en drainage in plantsoen-deel, gelijk 
Domesta eiste tbv nieuw gebouwde huurwoningen aan begin van "De Ratelaar" 
met drainage-buizen langs de betreffende tuinen richting riool van de Gemeente. 

De Gemeente trachtte dit euvel op te lossen door enkele centimeters van de berm 
richting sloot af te maaien, maar vergat daarbij, dat water richting-bepalend is, 
zo ook "hemel-Zkwelwater dat afstroomt van maaiveld én van privé-kavels-tuinen 

"over" het... voetpad" in plaats van: "door buizen onder het voetpad"! 
Voorts is het van de gekke, dat men van- en naar De Beekpunge in donkere uren met 
een zaklantaarntje door het water moet waden. Niet alleen dat, maar tevens werd 
verzocht huidige meest westwaartse lantaarns enkele meters te verplaatsen naar 
westelijk voetpad. Kosten/baten ? één kabeltje/voorkomt gevaarlijke valpartijen ! 
Géén verwondingen,-vandalisme, -aanrandings-mogelijkheden: last but not least: 
Eis: "Doe dit s.v.p nog vóór winter 2010; zorg voor aansluiting van deze moderne 
ecologische woonwijk richting dorpskern en -winkels én één aansluitend voetpad 
aanbrengen opdat minder validen zich met rollator zonder zaklantaarntje over 
de rijbaan en langs gras-plantsoenen naar-/van Kerkhoflaan richting centrum 
v.v. kunnen begeven. 

Reden dat dit tot op dit moment niet werd gedaan luidde: Huidig voetpad is een 
"recreatief pad ??" waar volgens het gemeente-beleid géén verlichting past ??? 
Hoe luidt dan verklaring lantaarn bij bruggetje; wordt door weinigen gebruikt. 
Overigens: water-afvoer Flintenpad - Woonwijk Stroomdal is ook niet opgelost. 

3) Ander HEEL BELANGRIJK ASPECT: Volgens het Waterschap Velt en Vecht 
krijgt men in het Stroomdal last van water op het maaiveld en in kruipruimten" 
en dat is jammer voor de gemeente, zijnde verantwoordelijk voor water-afvoer. 
Immers, had men de adviezen van de jaren negentig opgevolgd, dan zou er thans 
een kade met ringweg om de wijk hebben gelegen. Dat wordt dus een "dure klus" 
De overheid schuift dit nu af op de burgers als zijnde: Klimaat-verandering ? !" 
maar dat wist men al in de jaren negentig en verzuimde er toen iets aan te doen. 
Als men adviezen hierover leest - ook die van Dijkgraaf Wolthuis - dan blijkt 
ook hij al te hebben gewaarschuwd voor Klimaat-verandering ? Water-Overlast 
en sprak zich o.a. uit met de woorden: "Dit had nooit bebouwd mogen worden ! 
"Maar toenmalig- en huidig gemeente-bestuur"volgden 't advies helaas niet op. 

Dit alles valt onder: 
BEWUSTE ONTHOUDING VAN INFORMATIE CQ RECHTSZEKERHEID VEREISTE 

en kan resulteren tot indiening van (evtl. gezamenlijke) planschade. 

http://www.denationaleombudsman.nl
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Gaarne aandacht voor enkele sinds 5 jaren geuitte burger-klachten waarover 
1) "De Nationale Ombudsman" een onderzoek instelde, dit bekrachtigde met zijn: 

"bevindingen", vastgelegd in "rapportnummer 2010/289. te lezen op de website 
www.nationaleombudsman.nl. waarin Gemeente Emmen wordt aangesproken. 
Dit resulteert in eerste eis, gesteld door VLS-leden t.a.v. "Wijk-Prioriteit no: 1 » 

2) Deze al vele malen gestelde eis aan het Gemeente-bestuur van Emmen luidde: 
"Draag Zorg voor 'n normaal Droog & Verlicht meest westelijk gelegen Zijpad" 
van woonwijk Stroomdal met ruime kolken en drainage in plantsoen-deel, gelijk 
Domesta eiste tbv nieuw gebouwde huurwoningen aan begin van "De Ratelaar" 
dus met kolken + drainage-buizen langs kavels & tuinen richting Gemeente-riool. 

Gemeente trachtte dit eerder op te lossen door enkele centimeters van de berm 
richting sloot af te maaien, maar vergat daarbij, dat water richting-bepalend is, 
gelijk hemel-/kwelwater dat afstroomt van maaiveld & van privé-kavels-tuinen 

"over" het... voetpad" i.p.v- buizen onder het voetpad"! 

Het is toch van de gekke, dat men van- /naar De Beekpunge in donkere uren met 
een zaklantaarntje door water moet waden. Niet alleen dat. Ook werd gevraagd 
de meest westwaartse lantaarns enkele meters te verplaatsen richting westelijk 
zijpad. Kosten/baten ? één kabeltje/voorkomt gevaarlijke soms dure valpartijen ! 
Géén verwondingen,-vandalisme, -aanrandings-mogelijkheden: last but not least: 
Eis: "Dit nog vóór feestdagen december 2010 uitvoeren; en zorg voor aansluiting 
van deze moderne ecologische woonwijk richting dorpskern en -winkels voor één 
aansluitend voetpad, opdat minder validen zich- zonder zaklantaarntje met hun 
rollator in het donker over de rijbaan en tussen gras-plantsoenen over 'n voetpad 
naar-/van Kerkhoflaan richting centrum v.v. kunnen begeven. = Normale vraag ! 

Reden dat dit tot op dit moment niet werd gedaan luidde: Huidig zijpad is een 
"recreatief pad ??" waar volgens het gemeente-beleid géén verlichting past ??? 
Hoe luidt verklaring t.a.v. lantaarn bij bruggetje; wordt door weinigen gebruikt. 
Overigens: water-afvoer Flintenpad > Woonwijk Stroomdal is ook niet opgelost. 
Kolken en buizen liggen veel te hoog t.o.v. veel dieper liggenden bij de Ratelaar. 

3) Ander HEEL BELANGRIJK ASPECT: Volgens het Waterschap Velt en Vecht 
krijgt men in het Stroomdal last van water op het maaiveld en in kruipruimten" 
en dat is jammer voor de gemeente, zijnde verantwoordelijk voor water-afvoer. 
Immers, had men de adviezen van de jaren negentig opgevolgd, dan zou er thans 
een kade met ringweg om de wijk hebben gelegen. Dat wordt nu een "dure klus". 
De overheid schuift dit nu op de burgers af als zijnde: Klimaat-verandering ? !" 
maar dat wist men al in de jaren negentig en verzuimde er toen iets aan te doen. 
Als men adviezen hierover leest - ook die van Dijkgraaf Wolthuis - dan blijkt 
ook hij al te hebben gewaarschuwd voor Klimaat-verandering & Water-Overlast 
Hij sprak zich o.a. uit met de woorden: "Hier had nooit gebouwd mogen worden 
"Maar 't toenmalig- en huidig gemeente-bestuur'Volgden 't advies helaas niet op. 

Dit alles valt onder: 
BEWUSTE ONTHOUDING VAN INFORMATIE CQ RECHTSZEKERHEID VEREISTE 
en kan resulteren tot het indiening van (evtl. gezamenlijke) planschade, mede door de 
voorafgaande verzuimen en 't bewust onthouden van eerlijke informatie aan inwoners. 

Resumerend: I e prioriteit = Stroomdal en daarna volgt 2e = Atalanta ! 

http://www.nationaleombudsman.nl

