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Zeer geacht bestuur, mevrouw, mijnheer,

Teleurstellend is het om te vernemen dat de Provincie Drenthe hoogstwaarschijnlijk 'nee'
 zegt tegen een FOC in Assen. De komst van FOC staat in mijn optiek los van de
 winkelleegstand in de steden en dorpen in het algemeen en in het bijzonder die van
 Drenthe.

Beperk ik me tot het probleem van de binnenstad van Assen, dan is daar geen of
 nauwelijks een relatie met wel/geen komst van een FOC. Hoeveel moeite men in de
 huidige binnenstad (zonder FOC) ook doet, het wil niet echt lukken:
1. 'Gewoon' winkelen is niet zo populair meer.
2. Groningen ligt dichtbij.
3. Vanuit de Randstad houdt het bij Zwolle vaak al op.
4. Assen heeft niet iets specifieks te bieden (behalve dan de jaarlijkse TT).
5. Assen is geen studentenstad.
6. Assen heeft geen kenmerkende historische binnenstad met oude grachten.
Als je in Assen 's avonds uit eten wilt dan is het nooit echt druk op straat en in de meeste
restaurants is dan gewoon plaats genoeg.

Assen kan ook positief worden bekeken:
1. Drents Museum.
2. De Nieuwe Kolk (theater/bioscoop).
3. Fraaie winkelcentra (Mercurius, Triade, Citadel).
4. Bevaarbare Vaart en straks ook weer een bevaarbaar Kanaal langs de binnenstad.
Maar ga je daarvoor helemaal naar Assen?

Assen is voor veel mensen niet meer dan een gewone provinciehoofdstad in een provincie
 die in hun ogen redelijk weinig allure heeft. Een provincie waar de mensen nuchter zijn,
 eerder in hun schulp kruipen dan zich duidelijk profileren. We hebben in Drenthe
 prachtige bossen, je kunt er heerlijk wandelen en fietsen. Je kunt er een hunebed
 bezoeken of je kunt een dagje Wildlands doen. 'En dan heb je het wel zo'n beetje gehad.'

Ieder jaar trek ik met mijn ouders, zus en twee neefjes er drie dagen op uit. Het begon
 destijds bij de Waddeneilanden, later bezochten we leuke plaatsen door het hele land.
 Vorig jaar kozen we voor Den Bosch en deden we een dagje Efteling. Dit jaar waren we in
 Venray: we fietsten door De Peel en bezochten op de laatste dag de Designer Outlet in
 Roermond. Heel indrukwekkend en superdruk! Na het bezoek gingen we naar het
 centrum van Roermond (inderdaad op loopafstand), bezochten daar de Kathedraal, zaten
 daar op het terras en kochten nog wat kleding en andere spullen in het winkelcentrum
 van Roermond.
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Een FOC kan een toeristische trekpleister zijn. Een FOC kan voor mensen een aanleiding 
 zijn om Drenthe te bezoeken. Misschien voor een aantal dagen, gekoppeld aan een dagje 
 fietsen of een bezoek aan Wildlands, de stad Groningen of de zeehonden in Pieterburen. 
 Dat betekent overnachtingen, horeca en dus omzet op meerdere fronten. Dat kan ook 
 een impuls voor het centrum van Assen betekenen.

Het probleem van een binnenstad is niet de komst van een FOC maar is het ontbreken 
 van de kracht van die binnenstad zelf. Als er niks verandert aan de
 grootte/uitgestrektheid en de hoge huren dan wordt het van kwaad tot erger. Dan komen 
 geen pioniers en creatievelingen die een aanzuigende werking hebben. Kijk bijvoorbeeld 
 eens naar de Havenstraatpassage in Enschede, waar bijzondere zaakjes een deel van het 
 centrum weer tot bloei brengen. Het kan dus wel!

Bij Assen ligt de TT-baan die mogelijkheden biedt voor een FOC, Iceworld en andere 
 toeristische trekpleisters. Trekpleisters die elkaar kunnen versterken en Drenthe weer op 
 de (toeristische) kaart kunnen zetten. En die de nodige werkgelegenheid en daarmee een 
 economische impuls met zich meebrengen. Dat kost geld en enige moed, durf, lef. Maar 
 de infrastructuur ligt er al.

In mijn optiek is een FOC in Drenthe hard nodig om vooruitgang te boeken. Als we niet 
 oppassen dan eindigen we alle dagen met 'bruune bonen', of we er nu wel of niet voor 
 bidden.

Ik wens u veel wijsheid en hoop op inkeer!

Hartelijke groet,
Alexander Wenker
  


