
  
 
Hallo bewoners  van Hollandscheveldopgaande, Langedijk en 
Albartsweg, 
 
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit van ons Zonnepark Langedijk 
zijn er een aantal brieven met zienswijze bij de gemeente Hoogeveen 
binnengekomen en 1 brief ondertekend met 50 handtekeningen.  
 
De gemeente Hoogeveen heeft daarop een brief verzonden aan deze 
schrijvers (zie bijlage) met de vraag van ons dat we graag met een ieder 
en afzonderlijk met de personen van de lijst van omwonenden in 
gesprek willen om te luisteren naar jullie bezwaren.  
 
Tot nu toe hebben we 4 reacties gehad. Hierbij nodigen wij u nogmaals 
graag uit om met ons een open gesprek aan te gaan.  
 
Doordat wij niet weten wie er een zienswijze of handtekening gezet 
hebben onder een brief sturen wij deze flyer huis aan huis om toch 
zoveel mogelijk bewoners te bereiken.  
 
Voel je vrij om met ons het gesprek aan te gaan. Dit kan onder het 
genot van een kopje koffie bij ons thuis maar we komen ook graag bij u 
langs. 
 
Met vriendelijk groet 
Jo en Daniëlle Wolters 
wolters.veldink@gmail.com 
06-51052215 
 
Website: www.zonnepark-langedijk.nl 
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