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Sneek, 16 September 2011 

Geachte Dames en Heren, 

Bijgaand zend ik u een copy van de brief die ik aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Coevorden heb gezonden inclusief enkele foto's van het voorval op zaterdag en zondag 10 en 11 
September j . I. 

Ik richt me tot uw College daar ik meen dat dhr. van Olst de wet met voeten betreedt mede door een 
eerdere reprimande inzake het vernielen van deze persleiding. Tevens vind ik dat je gebied wat als 
recreatie-natuurgebied is aangewezen niet zo mag vernielen zoals er nu gebeurd. 



Mevr. M. de Jong 
Boegspriet 56 
8605 DL Sneek 

Aan het College van 
Burgemeester en Wethouders 
Postbus 2 
7740 AA Coevorden 

Betreft: Verlenen van vergunningen. 

Sneek, 16-9-2011 

Geacht College, 

Na een periode van betrekkelijke rust op het Ermerstrand wordt de frequentie de laatste tijd weer 
opgevoerd en dit vooral in de weekenden met als nachtelijke afsluiting dan een verkort vuurwerk. 

Het afgelopen weekend was beslist weer niet volgens de regels en de vergunning afspraak, 
mochten deze er al zijn. 

Op vrijdag avond 9 September was er weer geluidsoverlast van 20.30 u. tot 1.30u. uit de skihut met 
dan ook nog op de achtergrond andere muziek uit het restaurant op dit park. Op zaterdag 10 en 
zondag 11 September kwam daar nog eens bij de geluidsoverlast van 4 wieldrivewagens die een 
parcours moesten volgen zowel op het" paintballeiland" als op het stuk grond ten N. W.. van het 
park Ermerzand waar de pijpleiding doorheen gevoerd is, met alle gevolgen van dien. 

Steeds weer gaat dhr.van Olst e.a. over de grens van de afgesproken regels. Met als tactiek, als de 
festiviteiten afgelopen zijn desnoods nog een vergunning aanvragen. En ons als bewoners van het 
recreatiepark Ermerzand met de ellende laat zitten. 

Ik vraag me af tot waar de gemeente Coevorden haar grenzen trekt en het toelaatbare c.q. het 
aanpakken van deze persoon, die zich niet aan de regels wil houden, prioriteit begint te worden. 

Bijgaand zend ik u enkele foto's van het autofestijn die op zaterdagmiddag 10 September zijn 
genomen. 

Ik hoop dat hier actie door de gemeente in wordt ondernomen. 

Hoogachtend, 

M.de Jong 




