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Onderwerp: Het voortbestaan van het naaktstrand op het nieuwe Zilverstrand.

Leeuwarden 28-08-2012

Geachte heer Duivesteijn,

Met mijn druk bezochte website www.naaktstrandje.nl geef ik informatie over de
openbare naaktstranden in Nederland. Ook het Zilverstrand in uw gemeente staat op
mijn site vermeld. http://www.naaktstrandje.nl/flevoland/Zilverstrand/Zilverstrand.html

Naar aanleiding van berichtgeving in de krant Almere Vandaag van 10 augustus
jongst leden, dat het Zilverstrand zal worden ingericht als evenemententerrein, zijn
de bezoekers van het naaktstrand ongerust over het voortbestaan van dit druk
bezochte naturistenterrein. Het artikel besluit met “Een deel van het Zilverstrand is nu
bestemd als naakstrand. Deze recreatiemogelijkheid lijkt niet terug te komen in het
nieuwe plan van de gemeente”.

Het is vreemd dat de Naturisten Federatie Nederland (NFN) ondanks de contacten
binnen de gemeente op voorhand niet is gekend in de (voorgenomen) gewijzigde
functie van het Zilverstrand, maar dit uit de media moest vernemen. Op 13 augustus
2012 heeft de NFN u om opheldering gevraagd, maar zij heeft tot op heden geen
inhoudelijke reactie van u ontvangen, noch een termijn waarop die gaat komen.
Ook ik kan hierdoor de bezoekers van mijn website niet juist informeren.

Zelf heb ik zowel u als de gemeente Almere via twitter benaderd, maar ook geen
antwoord ontvangen. Wel adviseert u mij, in (de enige reply) een tweet van 22-08:
“@naaktstrandje ik zou gewoon een brief schrijven. Durf gewoon te doen.”
Via een reply heb ik u laten weten:
“@adriduivesteijn De brief (mail) van de NFN ligt er al, dus lijkt het mij niet zinvol om
dit nog eens over te doen.”

Jammer, 140 tekens hadden veel duidelijkheid kunnen geven. Nu start ik mogelijk
een onnodige procedure op, in de veronderstelling dat er geen naaktstrand komt op
het nieuwe Zilverstrand.



Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), ontvang ik graag van u (het
liefst digitaal in pdf-formaat) documenten die betrekking hebben op de herinrichting
van het Zilverstrand en die informatie bevatten over:
(ook interne stukken en e-mails vallen onder de WOB; deze kunnen eventueel
worden geanonimiseerd)

1. Het naaktstrand.
2. De uitgangspunten die de gemeente Almere heeft verstrekt aan BVR Adviseurs

Ruimtelijke Ontwikkeling en ZUS voor het opstellen van een visie voor het
Zilverstrand in Almere.

Losstaand van mijn WOB verzoek, vraag ik u mij per ommegaande te informeren
over de toekomst van het naaktstrand op het Zilverstrand, zodat ik deze informatie op
mijn website kan plaatsen. Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van mijn
WOB verzoek en verwacht een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Tjipke Tasma, www.naaktstrandje.nl


