
Afhaalmenu 

 

vrijdag 15 januari 2016 
 

Boerenkool met worst en spek 
en een toetje 

 
€ 7,49 plastic tasje er bij € 0,01 = € 7,50 

 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 
 

Biz onder jammer 
 

Vorige week had ik net mijn briefje gemaild toen er ineens breaking news binnenkwam. Ik kon de 

afschaffing van de BIZ dus niet meer meenemen. Dat was misschien maar goed ook. Ik was waarschijnlijk 

te ver gegaan. Vol ongeloof heb ik kennis genomen van dit dieptepunt in het ondernemersklimaat in het 

centrum van Beilen. Bijna 25 jaar een bakkerij gehad in de Paltz. Zoals u weet ligt deze straat buiten het 

centrum. Wel altijd lid geweest van de ondernemersvereniging. Dit uitte zich in het betalen van een 

bijdrage. Ik vond gewoon dat het zo hoorde. Nooit was ik bang dat een collega ondernemer meer profijt 

van bepaalde acties of evenementen had. Al die jaren was er geldgebrek en gezeik over van alles. Die 

profiteert alleen maar en betaalt niets en altijd was er wel iets. Tot vijf jaar geleden. De BIZ werd 

geïntroduceerd. Wat een uitkomst. Iedereen betaalt. Zelfs de grote keten winkels als bijvoorbeeld Action en 

Zeeman die daarvoor nooit een cent hebben bijgedragen aan het voor het winkelend publiek aantrekkelijk 

maken van het centrum. Met de komst van de BIZ was er eindelijk geld om leuke dingen te doen. Ik zal ze 

niet allemaal opnoemen maar met dit door de gemeente bij de OZB geïnde geld zijn nuttige dingen 

gerealiseerd. Er zijn mensen die zich hiervoor geheel belangeloos hebben ingezet. Met alleen maar goede 

bedoelingen. Ook in de toekomst zouden er allerlei zaken met betrekking op het centrum van Beilen 

gerealiseerd worden. Wat bezielt nu die ondernemers die niet of tegen de BIZ hebben gestemd? Hebben 

ze hier geen geld voor over of kunnen ze het gewoon niet betalen? Laat dan nu die ondernemers die niet 

of tegen gestemd hebben opstaan en zeggen hoe het volgens hen verder moet. Kijk nog maar even naar 

de feestverlichting die er nu nog hangt want dat komt niet terug. Als jullie het eigenlijk toch niet weten ga 

dan met uw schaamrood op de kaken naar de burgemeester en vraag of er opnieuw mag worden gestemd. 

En zit niet langer te mopperen dat er teveel online wordt gekocht. Je zult het in de eerste plaats toch een 

beetje aantrekkelijk moeten maken voor de bezoekers van het centrum. Zo’n prachtig centrum is het niet 

en zal het zo ook nooit worden. Om met de woorden van van Gaal te spreken: “Ben ik nu zo dom of…..” ? 

Ik denk dat ik dit weekend maar mee ga doen aan de tuinvogeltelling. Word ik weer een beetje rustig 

 
 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

 

P.S. Wellicht een ideetje voor een winkelweek actie. Verloot gratis buskaartje naar het nieuw te realiseren F.O.C. 

in Assen. 


