
PROVINCIE DRËNTHE

Aan: College van Gedeputeerde Staten van Drenthe,

emfffir'u*wn@
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeentes:

-Assen, -Hoogeveen en Midden-Drenthe.

Nieuwlande, 24-okt.-2018

Zeer Geachte MevroudMijnheer,

Gaarne vraag ik Uw aandacht voor het Provinciaal probleem dat zeer actueel is en om urgentie

vraágt.

Namelíjk: de stichting van een nieuwe kunstijsbaan in Drenthe. Bijna iedereen wil het en graag ook.

Maar we zien dat het proces niet goeá loopt.

*Assen wilde graag, maar ligt te dicht bij Groningen (Kardinge) en verloor ook de wedloop met

Hoogeveen. Dat proces was overigens ook díscutabel.
rHoogeveen krijgt het niet tíjdig rond en loopt de 5 miljoen euro subsidie mis. {Uitstel verlenen kan

niet, want dan doe je Assen onrechtmatigheden aan want die verloor immers de wedloop in de tijd.

Dit kan een proces uitlokken tegen de Provincie). Eovendien loopt het verkeer vermoedelijk helemaal

vast bij een groot evenement in de toek. lJshal in Hoogeveen. De rekensom van Hoogeveen klopt ook

niet volgens de rekenmeesters en de Gemeenteraad is verdeeld.
*Er is een goed alternatiel dat goed en veel beter is voor alle Drenten en andere bezoekers van de

nieuwe Kunstijshal. Namelijk: Beilen! Beilen is Midden Drenthe. ls geografisch het hart van de

Provincie en ligt op het kruispunt Noord-Zuid en Oost-West. Bovendien ligt direct naast de spoorlijn

tegenover het NS station een groot stuk braakliggend terrein. De grond ligt er dus al en is

gemeentelijk eigendom. lk smeek U: denk groot, denk over Uw (gemeente) grenzen, denk

Provinciaal, denk als Drent voor ons allemaal. Polariseren levert enkel maar een hokjesklimaat. Daar

komen we als Drenten niet veel verder mee en dat is ook wel gebleken. Sla nu de handen ineen.

Eouw samen aan êen mooi nieuw sportgebeuren waar iedereen baat bij heeft, centraal in Drenthe.

Dank voor Uw aandacht en belangstelling en ik wens U allen heel veel sterke bíj Uw over- en

afwegingen en veelwíjsheid. Succes bij al uw ondernemingeg

Met hoogachting, t .
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