Afhaalmenu
vrijdag 30 juni 2017

Wrap gevuld met kip en groente, friet en een toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Oplossing
Het is u vast niet ontgaan dat Assen en Hoogeveen in een verbeten strijd zijn verwikkeld.
Deze strijd gaat om het realiseren van een overdekte kunstijsbaan met de daarbij
behorende pot subsidie van vijf miljoen euro. Beide vinden dat ze er recht op hebben.
Hoewel het definitieve besluit op 12 juli valt, heeft een meerderheid van de Provinciale
Staten zich gisteren uitgesproken voor het ijsbaanplan van Hoogeveen. Die gemeente kan
daarmee rekenen op de subsidie van vijf miljoen euro. Assen wil uitstel. U weet dat op
uitstel afstel volgt. Dan is de oplossing nabij. Er zijn al onderhandelingen met de betrokken
partijen om de ijsbaan dan maar in het hart van Drenthe te realiseren. Laat Beilen nu net
in het hart van Drenthe liggen. Genoeg ruimte hier in de omgeving. Voor iedereen de
beste oplossing. We kunnen wel wat subsidiegeld dat voor het centrum van Beilen
beschikbaar is naar de realisatie van de ijsbaan sluizen. Er zijn al enkele deskundigen van
de gemeente Midden-Drenthe bezig om uit beide plannen het beste te halen en te
gebruiken voor een nieuwe supersonische digitale overdekte verwarmde kunstijsbaan met
airco aan de rand van Beilen. Goed bereikbaar via snelwegen en openbaar vervoer.
Over 25 dagen doet de Fiets4daagse Beilen weer aan. Wij mogen de organisatie van
Westerbork wel weer zeer dankbaar zijn. Ze konden Beilen niet helemaal links laten
liggen. De organisatie liet weten dat ze het niet konden maken om een route twee keer te
laten fietsen. Er werd ook nog even geopperd om dan maar drie dagen te fietsen maar dat
deed de naam van dit evenement geen goed. Ze hebben er na rijp beraad uiteindelijk
voor gekozen om de fietsers dan maar helemaal langs het noordelijke randje van het dorp
Beilen te laten passeren. Kunnen ze ook mooi even industrieterrein de Hanekampen van
dichtbij bewonderen. Je mag die fietsers nooit onderschatten. Die vinden dit bijzonder
interessant. Op deze manier hebben wij in het centrum van Beilen gelukkig geen ongemak
van de fietsers die in de Brinkstraat voor levensgevaarlijke taferelen kunnen zorgen. Onze
dank gaat dan ook uit naar de organisatie in Westerbork die alles in het werk heeft gesteld
om ons ondernemers te ontlasten. Hartelijk dank. Wij hebben alle begrip voor deze
oplossing.

Er zijn nog 53 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

