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Aan de leden van de gemeenteraad van Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

£> J ^ h f f ?^> «S ) Veenoord, 11 november 2010 

Geachte leden van de raad, 

Ondergetekenden, 
1. De Vries Makelaardij B.V., gevestigd Schooldijk 86 te 7844 KA Veenoord, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer G. de Vries 
en 
2. Notariskantoor Grievink, gevestigd Schooldijk 88 te 7844 KA Veenoord, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer H.R. Grievink, 

in aanmerking nemende het ontwerpbestemmingsplan en bouwplan "Nieuw-Amsterdam Vaart 
Zuidzijde 1" met uw nummer IMRD.0114.2010016-0501, 

verldaren hierbij hun zienswijze dan wel bezwaar tegen voornoemd plan in te dienen en wel 
om de navolgende redenen: 
1. de te verwachten parkeerproblemen, waarbij ondergetekenden hun parkeergelegenheid in gebruik 
genomen zien door de bezoekers van de fysiotherapie, gezien het gebrek aan eigen parkeervoorziening 
(slechts 8 plaatsen) in combinatie met de kortere afstand tussen de parkeerplaatsen van 
ondergetekenden naar de entree van fysiotherapie; 
2. de te verwachten verkeersproblemen op deze drukste kruising van Nieuw-Amsterdam/Veenoord; 
met name vanaf april tot en met september is de brug regelmatig open, waardoor er lange rijen auto's 
in de Schooldijk staan en in- en uitrijden niet meer mogelijk is. 

Wij willen hierbij benadrukken, dat wij de ondernemingsgeest en uitbreidingsplannen van de 
aanvragers van harte ondersteunen, echter niet op deze meest ongelukkige locatie in ons tweelingdorp. 
Naar wij hebben vernomen is hierop door Plaatselijk Belang ook ree$ls_gewezen bij u. 
Wij zijn voor nadere toelichting altijd graag bereid. 

Hoogachtend, 
DE VRIES MAKELAARDIJ B.V. SKANTQOR GRIEVINK 
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Lid LMV Landelijke Makelaars Vereniging LMV 

mailto:info@devriesmakelaardij.nl
http://www.devriesmakelaardij.nl


Ontvangstbevestiging brief 

£tt^en 

Datum: .îtJh.i£I£ 

Afzender: D E . . . ^ . ^ Ë * ? É f É ^ < % 

Adres: . ^ Ë ^ ^ H 

Plaats: .Ul^m/A'. 

Onderwerp: 2? ̂ S^mSélltB:. Lhil.t.3B:..J... 

.î\j.ÉMyj.~...a.m^j:â^.m. 

Naam: .J.J^ÏtJûàM^. 

Handtekening: £^%~~: 



W P S ^ ' " * 
y0=^} 

makelaardij 
hypotheken / assurantiën 

Postbus 86, 7833 Z H Nieuw-Amsterdam 


