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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen lct -z 2oi5

Factary Auilet centrd; T.T. círcuit Assen.

lk ben Henk ten Oever ,ondernerner i¡t het centrum vûn ïeÌlen, bestuurslid van de stichting BIZ (

Bedrijven lnvesterings Zone ).

L7 februarì 2015 was er in de Kolk in Assen een presentøtie van de plannen voor een Factory

Ctit:,tel-c;:p!.ru,'?l a¡r iret T.T, c!rc¿lt ven .a.sign, :i".:ûTçt-ri't!iù<.rd dc¡s¡ l¡;:i.jstu,r/ (lliK8) en de

ondernemersvereniging Assen. lk heb tleze present*tie bezocht. Ops deze ovond werd duidelijk døt ols

de provincie met cle bouw van dit autlet centrum akkoord gaat ( zaals dit nu lijkt ) don zat dit grote
gevolgen hebben voor de middenstand en lee-gstand van winkelpanden in o.a. oak Beilen en

Westerbork.

Amdat ik de enige andernemer uit Beilen was die ava¡sd heb ik +/- 50 winkels uit het centrum van

Beilen een e-møit gestuurd ntet een verslag van deze bijeenkomst en met de vrnag om op deze

plannen te reûqeren.

Uit de 30 reacties van ondernerncrs Dp mijn e-mnil blijkt dat deze totaal n¡et z¡tten tc wqchten op een

Factary Outlet centrum midden in de uteilanden tussen Assen en Beilen.

lk en veel ondernemers vinden coneurrentie primo, moar dan wel in een dorps of stodscentrum te
midden van ondere winkels. Nieuwe winkelmeters bouwen buiten dorps en stadscentro's moet men
nu helemaal niet meer willen. Het nieuw geplande FOC tussen de stadskern Assen en Beilen, komt niet
vanuit de behoefte von de consument ( consumentenvradg ís de laatste decennia nauwelijks gestegen

), maor is zuiver gedreven vanuit de wens von fabrikanten om voorwadrts te integreren en ons als

detailhondel te omzeilen. lk en ollen die gereogeerd hebben, vinden dat iedere winkelmeter die door
bij komt, ten koste zal goan van de bestaande winkelmeters elders in de reqio.

De Gemeente en de Biz in Beilen zijn juist druk bezig om verdere leegstand hier een halt toe te
roepen !

Onderstaande ondernemers uit het centrum von Beilen zíjn van mening dat provinciøle

bestuurders van de provincie Drenthe zich Erote zorgen moeten maken om de leegstønd en

leefhoorheid van onze stods en dorpscentrã's, En daarom { net ols vele ondere provincies
in Nederlond ) grote tegenstanders moeten zíjn von een Factory Outlet Centre als deze

wordt gevestígd in de tueilanden vsn Drenthe.

Was getekend,
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1. Beauty in Balance.

2. BeilerLingeriehuis.

3. Bosma Sanitair.

4. Britstra,

5. Bruna.

6. Combisport.

7. Dijkman Delicatessen,

8. Expert Nijboer,

9. Face en Body,

L0. Frankly's mode,

L1-, Hema,

L2. lnterpand,

L3. Kramer mode,

L4. Lake side,

1-5, juwelier Leyendijk,

16. Logboek,

17. Marskramer,

18. Bakker Mulder,
19. Oldenburger Mode,
20. OP=gp,

21. Pets place.

22. Primera,

23. Kapsalon Marilyn,

24. Shoe Box,

25. De Top mode,

26, Westerhof brillen,

27. Wanna Blmode,
28. Weber mannenmode.

29. Stevens groente en fruit
30. Phone House
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