Broek op Langedijk, 18-05-2013.

Betreft: principebesluit Adventure Park Geestmerambacht.
Aan: College burgemeester en wethouders gemeente Langedijk.

Geachte college,
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In 2010 ben ik samen met mijn compagnon Frank Kleinbekman gestart met het opstellen van een

plan voor een nieuwadventure park in het recreatiegebied Geestmerambacht. Wij hebben ons plan
opgesteld in afstemming met het recreatieschap. Het bestuur van het schap heeft op 2 november

)

2011 besloten medewerking te verlenen aan het plan. Het recreatieschap is van mening dat ons plan

voor het adventure park zeer goed past binnen het beleid van het schap en de ontwikkelingsvisie.
Op 3 april 2012 heeft de gemeenteraad van Langedijk een motie aangenomen waarin de raad
uitspreekt dat: "na de in principe instemming van de vestiging van historisch themapark Justerland

de bestuurscommissie Geestmerambacht aan geen verdere ontwikkelingen meer meewerkt die in

strijd zijn met het bestemmingsplan alvorens een integrale visie is uitgewerkt voor het gehele

recreatiegebied"

.

Uit de tekst van de motie wordt duidelijk dat de belangrijkste overweging is de zorg voor het behoud
van voldoende openbaar toegankeiijk gebied. Het bestuur van het schap heeft bij het besluit over

ons plan het effect op de openbaarheid zwaar laten meewegen. Wij hebben ons plan in overleg met
het recreatieschap zo vorm gegeven dat de openbaarheid van het gebied niet nadelig wordt
beïnvloed. Met de realisatie van ons plan wordt het zelfs mogelijk vrij gebruik

ter maken

van de

klimtoren waardoor er een uitzichtpunt ontstaat, waardoor het gebied in een nieuwe dimensie voor
een ieder te beleven is. Onderdeel van het plan is om met subsidie van de provincie een openbare

)

klimvoorziening voor de jeugd te plaatsen.
Wij hebben onze plannen aan de fracties gepresenteerd waarbij als laatste de Partij van de arbeid op
4

juni aan bod komt.

Wij verzoeken u om ons plan "Adventure Park Geestrnerarnbacht"

in behandeling te nemen en een

voorstel te doen aan de gemeenteraad!

Wij vernemen graag of

u

met dit verzoek kunt instemmen!

Hoogachtend,

----------------
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