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Ende, Norman van der

Van: Tjeerd Douma <tjeerd.douma@aldi.nl>

Verzonden: maandag 16 januari 2017 10:41

Aan: Ende, Norman van der

Onderwerp: Betr.: Brief Aldi

Geachte heer Van der Ende, 
  
In ons gesprek van 15-11-2016, met u en wethouder de heer Suelmann hebben we aangegeven 
behoefte te hebben aan een grotere winkel op een aantrekkelijke locatie. Hoewel Aldi zich bij 
voorkeur vestigt op perifere locaties aan een toevoerweg vanuit de regio, beseffen we ook dat de 
gemeente Noordoostpolder, vanuit haar verantwoordelijkheid voor een florerend winkelbestand, 
daar anders over kan denken.  
Indien we het door de Raad aangenomen scenario 3 "Compact Centrum" als uitgangspunt nemen 
dan zien wij absoluut mogelijkheden om de huidige Jumbo locatie te herontwikkelen. Hierdoor 
bent u ook al door De Hoge Dennen geïnformeerd. Wij hebben in ons gesprek wel aangegeven 
dat wij het van eminent belang vinden dat er een zeer goede, veilige en aantrekkelijke oversteek 
wordt gemaakt voor de klanten om bij de geparkeerde auto's te komen. Idealiter zou de 
doorgaande route verlegd moeten worden naar de noordkant van het parkeerterrein.  
Daarnaast hebben we gesproken over de locatie aan het Smedingplein. De ontwikkelings 
mogelijkheden op deze locatie vinden wij zeer aantrekkelijk. U heeft echter  aangegeven dat, zo 
er al een ontwikkeling plaatsvindt op deze plek, deze altijd zal volgen op de ontwikkeling van het 
Kettingplein en daarmee een zaak van lange adem wordt.  
In dat licht opteren wij op dit moment voor een verdere uitwerking van de plannen voor de 
verplaatsing van onze winkel naar het Kettingplein.   
 
 

Met vriendelijke groet, 

  

Tjeerd H. Douma 

Projectontwikkelaar 

  

--------------------------------------- 

Aldi Drachten B.V. 

Het Helmhout 1 

9206 AZ Drachten 

Telefoon      +31 512 589204 

Fax:             +31 512 523525 

Mobiel          +31 651323468 

E-Mail: tjeerd.douma@aldi.nl 

--------------------------------------- 

  
 
_____________________________________________________________________________  
Aldi Drachten B.V. te Drachten (inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 01048011).  
 
Dit bericht (inclusief bijlagen) is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke  
en/of persoonlijke informatie bevatten. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, dient u geen  
kennis te nemen en geen gebruik te maken van de inhoud en eventuele bijlagen van dit bericht,  
maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen.  
Aldi Drachten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die  
voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. De algemene  
inkoopvoorwaarden van Aldi Drachten B.V. zijn van toepassing.  
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Aldi Drachten B.V. at Drachten (registered with the Trade Register of the Chamber of  
Commerce under number 01048011). This message (including attachments) is intended  
for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal  
and/or confidential information. If you have received this message in error, you must not take  
note of or use the contents and/or attachments of this e-mail, but notify the sender and delete  
this message from your system immediately. Aldi Drachten B.V. is not responsible for any  
costs and/or damages arising from any errors and/or omissions in this e-mail. The general  
purchase terms and conditions of Aldi Drachten B.V. are applicable.  
 
>>> "Ende, Norman van der" <n.vanderende@noordoostpolder.nl> 28-11-2016 14:57 >>> 
Geachte heer Douma, wilt u namens Aldi een schriftelijke reactie geven op het scenario compact 
centrum, aangeven waarom Aldi naar het centrum wil en in welke locaties Aldi interesse heeft? De 
gemeente wil van bedrijven / formules hun interesse in beeld hebben om een passend vervolg 
aan de invulling van compact centrum te kunnen geven. Ik zie uw reactie graag tegemoet. 
Bedankt.   
  
Met vriendelijke groet   
Norman van der Ende  
0527-633478  
  
Verstuurd vanaf mijn iPhone 


