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Emmen maandag 20 april 2020
Geachte Staten Griffie Drenthe,
Ik als blinde schrijver en inwoner van Drenthe en het mooie dorp Emmen zou u willen vragen de
meegestuurde bijlage door te willen geleiden naar alle leden van het Drentse parlement , de
Staten leden.
Het is voor mij bijna onmogelijk al die mailadressen te benaderen vanaf uw website.
Dank alvast voor uw medewerking
Met een hartelijke groet,
Jan Wolters

Lees de bijlage .

Na de Corona crisis bied het mogelijk straks het Noorden grote kansen.
Opinie document .
Geschreven door
Jan Wolters Emmen.
Het Noorden van ons land kreeg onvoldoende ontwikkelingskansen van de overheid en de machtige
grote bedrijven die samen wel uit maakten waar niet alleen de bedrijven zich vestigden maar ook de
meeste ontwikkelingen plaats vonden op infra structuur en vooral niet vergeten het vlieg ,trein en
openbaarvervoer enorme impulsen om zich vooral in het westen te kunnen ontwikkelen, en kregen
de grote bedrijven ook daar naar enkele jaren in het westen onvoldoende ruimte dan vertrokken ze
naar het buitenland met in hun achter zak vele miljoenen aan opgestreken subsidies .
Groningen, Friesland en Drenthe amper de kans kregen zich echt goed te ontwikkelen , de
Eemshaven was gedoemd tot mislukken en er amper industrie dat body had het er lang kon
volhouden omdat de beloofde investeerders al snel hun plannen veranderden en vertrokken uit
Groningen, de grote Eemshaven is geschikt voor de grote jongens om aan te leggen maar de boter
opslag en de auto’s behoren nu tot het verleden.
De vraag is nu of het juist nu ook de grote machtige KLM en niet te vergeten de luchthaven Schiphol
grote verliezen te hebben incasseren niet eens een tijd niet zo hoog van de toren moeten blijven
blazen dan ze altijd hebben gedaan, en velen met mij vragen zich ernstig af hoe het kan verkeren dat
de aandeelhouders van de KLM of de luchthaven Schiphol toch denken nu in deze crisis tijd een
bonus uit betaald te kunnen krijgen terwijl er Rijks steun straks hard nodig zou kunnen zijn om de
luchtvaart weer op gang te kunnen krijgen.
Zou deze regering en andere overheidsinstanties die gaan over de luchtvaart nu juist niet eens beter
en eerlijker moeten kijken naar een goede luchtvaart verdeling binnen ons land.
Airport Eelde is toe aan een eerlijke plaats binnen de bewegingen van vliegtuigen en alles wat daarbij
omheen komt kijken.
Airport Eelde is er klaar voor om serieus genomen te worden en vooral ook in bij de exploitatie van
de luchthaven een deel mee te mogen profiteren zoals de grote machtige Schiphol al jaren de dienst
uit maakt en het Noorden niet wil meenemen in de groei van de luchtvaart .
Als er meer gebruik gaat worden gemaakt van Airport Eelde zul je zien dat dit een aanzuigende
werking zal hebben van bedrijven die zich in de drie Noordelijkste Provincies graag willen vestigen ,
dat het treinverkeer zal toenemen net als het openbaarvervoer en de taxi branches. Dat dit tot nog
toe is uitgebleven ligt grotendeels aan de diverse mislukte vliegmaatschappijen die de opgezette
lijnvluchten niet lang in stand wisten te houden . Maar dan alleen als er goede regelmatige vluchten
worden uitgevoerd waar de zakenwereld en de andere toeristen best wel gebruik van zullen gaan
maken.
Of deze corona crisis als die gaat aflopen velen zal veranderen en de overheden gaan nadenken dat
niet alleen het gas , het zout en de olie het Noorden een uitstekende leverancier was, is het toch niet
meer dan zinvol ook de groei en exploitatie van Airport Eelde nu eens echt te gaan stimuleren om
vooral de werkgelegenheid hier ten goede te laten komen.
Geef ze de kans nu als luchthaven Eelde te blijven bestaan.
Geschreven door ;

Jan Wolters

