
Beilen, 19-01-2014

Onderwerp betreft ijsbaan "De Smelt" te Assen.

Aan: Leden der Provinciale Staten van Drenthe,

Commissaris des Konings en Gedeputeerden,

Leden van de Gemeenteraad van Mídden Drenthe,

Burgemeesters en Wethouders van deze gemeente.

Geachte Bestuurciers,

Na lang twijfelen heb ik uíteindelijk besloten om míjn mening en visie te geven over de problematiek

en mogelijke plannen omtrent de vervanging van de huidige kunstijsbaan "De Smelt".

lk heb de ontwikkelingen en het nieuws gevolgd in de media. Zie ook dat Assen en Hoogeveen in

beeld zíjn als locatie voor een nieuw te stichten (kunst) ijsbaan.

Beilen wordt gepasseerd en dat vind ik een gemiste kans voor de gehele provincie Drenthe.

Leg Uw vergrootglas nu eens op deze Eemeente. Er komt hier oplossingen voor verschillende
huidige knelpunten naar voren die în êén nieuw Provinciaal en regîonaal plan opgelost kunnen

worden met veel goede wil, overleg en heldere visie.

Op het bedrijventerrein in Beilen-zuid ("Zuidmaten") breidt zuivelreus Campina (locatie DOMO) zo

drastisch uit, dat er een verkeersproblematiek is ontstaan. Dat kan opgelost worden door de

DOMOweg, ( die nu afbuigt naar het bedrijventerrein en DOMO, I door te trekken zoals aljaren de

bedoeling is, over de spoorlijn heen naar Lieving. (Niet onder de spoorlijn door).

Het NS treinstation staat eigenlijk ook in de weg. Er liggen - naar ik heb begrepen- al plannen om
het station te verplaatsen naar de oostkant van de spoorlijn. De gemeente Midden Drenthe heeft
aan de oostzijde van de spoorlijn heel veel grond in bezit en beheer. Mogelijkheden voor het

ontwikkelen van nieuwe plannen en van expansie te over! Hier moet m.i. ook de nieuwe schaats-

hal van Drenthe, eventueel aangevuld met mogelijke andere accommodaties, gesticht worden.

Beilen ligt centraal in de provincie met uitstekend netwerk in verkeersoptiek. Beilen is een

kruispunt of eigenlijk een klaverblad in de Provinciale verkeersstromen, En er is ruimte in
overuloed. Met gezamelijke inzet en goodwill zijn in Drenthe inenen een aantal (verkeers) proble -

men opgelost, krijgt DOMO voldoende lucht om plannen te verwezenlijken, hebben we centraal in
Drenthe een reer goed bereikbare ijs/sporthal vlakbij het NS stat¡on en aan een goed wegennet.

Zowel Noord-Zuid als Oost-West ligt Beilen het meest strategisch en centraal.

De financiËle problematiek zal de grootste zorg zijn neem !k aan, maar grootse plannen liggen er,

voor Assen of Hoogeveen, hoe dan ook en we kunnen nu in een klap goed op de toekomst
inspelen. De DOMOweB moet ooit toch eens doorgetrokken worden en het NS station ook



uerplaatst. lneens nu goede plannen uihroeren en niet in allelrei kleine fases en achteraf tot de
conclusie komen: "Het had toch anders gemoeten"

lk hoop van harte dat hier naar deze ideeën serieus wordt gekeken in het belang van Drenthe en

de Drenthenaren.

Hoogachtend,

Willem Niemeijer,

Makkum 42, pc,9411TK Beilen


