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Coevorden, 19 november 2020

Geachte heer / mevrouw,

Met deze brief willen wij als Centrummanagement Coevorden het standpunt van onze Burgemeester 
Bert Bouwmeester betreffende toetreden tot de HEMA gemeenten onderschrijven.

Centrummanagement Coevorden onderstreept de betoging van Burgemeester Bert Bouwmeester dat 
Coevorden als oudste stad van Drenthe niet in het rijtje van "HEMA gemeenten" mag ontbreken.
Zoals Burgemeester Bert Bouwmeester al aangaf heeft Coevorden een lang, roemrucht verleden als 
vestingstad en veel partijen steken hun nek uit om Coevorden een goede toekomst te geven. 
Coevorden is nog steeds de poort van Zuid naar Noord en van Nederland naar Duitsland. Daarnaast 
heeft Coevorden een belangrijke regionale, recreatieve en toeristische functie. In alle aspecten is 
Coevorden een regiostad en hoort dus aan te sluiten bij de HEMA gemeenten.

Coevorden: Vijfde en oudste stad van Drenthe is ijzersterk knooppunt
Coevorden, de vijfde en oudste stad van Drenthe, is in alle opzichten een ijzersterk knooppunt. Van 
oudsher al de toegangspoort van Noord-Nederland, tegenwoordig voor ondermeer het vervoer van 
goederen en personen. Coevorden heeft zowel economisch als maatschappelijke betekenis in het 
stedelijke netwerk van Drenthe.

Het is een bruisende vestingstad, omringt met 28 dorpen en een mooie groene en rustieke 
leefomgeving. Tegelijkertijd vervult Coevorden als grensstad een sleutelrol in de grensregio, als 
verbinder en initiator. Er wordt samengewerkt met de provincie, de Nederlandse buren Emmen, 
Hardenberg en met Duitse partners, zoals zusterstad 
Nordhorn en buurgemeente Emiichheim.

Coevorden heeft ambitie, ziet kansen in Europa en wil zichzelf sterker positioneren. Daarom zet de 
gemeente in op drie hoofdthema's. Het gaat dan om het versterken van: het stedelijk netwerk in de 
regio Zuidoost-Drenthe en langs de grens in Duitsland; de mogelijkheden die het spoor biedt, 
aangrijpen en aangesloten worden op het Europese spoorwegnet; de zogenoemde Duitsland-agenda



met de samenwerkingsverbanden die er al zijn, verder uitbreiden op het gebied van economie, 
arbeidsmarkt en onderwijs.

Coevorden. Ijzersterk knooppunt.

Centrummanagement Coevorden zet zich in brede zin in voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk en 
leefbaar centrum en behartigt de belangen van diverse stakeholders in het centrum. Hiervoor werkt 
Centrummanagement Coevorden o.a. constructief samen met de gemeente aan de ontwikkeling van 
een sfeervol, leefbaar, mooi en economisch vitaal centrum van Coevorden, op basis van de 
Toekomstvisie Binnenstad met als merk: "Coevorden stad van Strijd".

Met bovenstaand gegeven menen wij dat duidelijk is dat het in het brede, algemene belang van 
Coevorden is dat Coevorden toetreedt tot de HEMA gemeenten. Op deze wijze is Coevorden nog 
meer in staat haar ambities nog verder uit te bouwen.

Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan.

Hoogachtend,

K. Lamberink 
Voorzitter,
St. Cg'ntrummanag^raent Coevorden

R. Dimmendaal 
Voorzitter,
Coevorder Handelsvereniging
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