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- 1 JULI 2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
de Leden van de gemeenteraad gemeente Midden-Groningen 
Gorecht-Oost 157^ "
9603 AE Hoogezand

Referentie: Dagcamping, Damsterweg, Steendam

Betreft: bezwaar

Geachte dames en heren en anderen,

Hierbij dienen wij bij U bezwaar in tegen de verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 
Z2022-001769 Perceel T 75 voor het veranderen van dagcamping naar camping met verblijfsrecreatie 
verzonden dd^ 25jnei2022. Gemeentebladrdd.d juni 2022 Nr. 246125

Geconstateerd is dat met onze zienswijzen van 1 april 2022 en die van 14 april 2022 geen rekening is 
gehouden bij de verlening van eerder genoemde vergunning. Is namelijk nagenoeg ongewijzigd van de 
aanvraag dd. 22-2-2022, behalve de 5 jaar termijn, verleend.

Kaalslag, een hekwerk en de slagboom hinderen de toegang tot de HOP op de dagcamping, 
Damsterweg te Steendam. Immers, alles wat niet valt onder normaal regulier onderhoud (eens in de 12 
jaar) van het terrein wordt door ons kritisch onder de loep genomen (overeenkomstig de statuten *) van 
onze Stichting Platform Keelbos te Nuth (Lb)), om te beoordelen of dit niet een negatieve of inperkende 
werking heeft op het HOP bezoek.^)

Daarom gaarne toelichting waarom onze belangen, betreffende deze HOP, niet zijn meegenomen.

Hoogachtend,
Johannes C. Scheffer Emmelkamp 
gevolmachtigd bestuurslid Stichting Platform Keelbos 
p/a. Oosterpaauwenweg 6, 9625 TE Overschild 
telefoon 0596-566415 meest vóór 11:00 uur bereikbaar 
e-mail: HansScheffer2@gmail.com

*) In onze statuten staan onze doelstellingen in artikel 3 omschreven, bij punt:
3. De stichting heeft ten doel om te streven naar het open houden van openbare 
verzorgingsplaatsen, parkeerplaatsen en andere plaatsen zonder voorzieningen en behartigt 
de belangen van al de bezoekers daarvan; én
9. De stichting heeft ten doel om te streven naar het open houden van homo- 
ontmoetingsplaatsen, en behartigt de belangen van al de bezoekers van deze plaatsen.

HOP is Homo/Heren Ontmoetingsplaats (door politie genoemd: mannenontmoetingsplaats)
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