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Steun voor TT-festival

van provincie Drenthe
Het TT-festival en de Moto GP/TT zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Al jaren zijn de races en het festival zeer populair bij de Drenten

en ver daarbuiten. Van heinde en ver komen bezoekers naar Assen om

de Moto GP/TT, maar ook het TT-festival te bezoeken. 

Economische en maatschappelijke waarde

Dit jaar wordt extra ingezet om de economische en maatschappelijke

waarde van het festival te verhogen. Reden genoeg voor de provincie

om dit jaar de organisatie een maximale subsidie van € 125.000,- euro

te verlenen.

Aankomende jaren een nog beter festival

De organisatie heeft het verzoek bij de pro-

vincie ingediend omdat zij de kwaliteit van

het festival willen verhogen. Inzet is om de

economische en maatschappelijke waarde

van het festival verder te vergroten. Dit ge-

beurt onder andere door extra aandacht

voor Drentse bands, verschillende netwerk-

bijeenkomsten voor ondernemers en de

opzet van een kindermiddag. 

Loskoppelen van gemeente

Verder wordt het TT-festival in 2019 verzelf-

standigd en losgekoppeld van de gemeente

Assen.“Op basis van de ervaringen en de

plannen voor de toekomst, is er volop ver-

trouwen dat ook de aankomende jaren het

TT-festival een aanwinst voor Drenthe is. 

TT-festival staat in topdrie 

van beste bezochte 

Drentse evenementen

Het vierdaagse festival zorgt jaarlijks voor

bijna 170.000 bezoekers. De bezoekers

waarderen het festival als zeer goed. Het

TT-festival staat in de topdrie van best be-

zochte evenementen van Drenthe, na de

Moto GP/TT en de Drentse Fiets4Daagse”,

aldus gedeputeerde Henk Brink over de mo-

tivatie om het festival te subsidiëren.

Drentse Fiets4Daagse Norg
van 16 tot en met 19 juli

De startplaats Norg van de Drentse Fiets4daagse kan voor alle voorkomende werkzaamheden nog vrij-

willigers gebreuken. Dat geldt voor de vier dagen zelf als voor de voorbereidende werkzaamheden. Het

thema van 2019 is Boeren, Burgers en Buitenlui. Op deze jubileumeditie worden bijzondere routes aan-

geboden waarbij de deelnemers kennis maken met boeren, burgers en buitenlui in onze omgeving.

Geen speciale Roll On, deelnemers met een beperking zijn welkom op de 30 km
Helaas kan Norg in 2019 geen RollOn routes aanbieden. Deelnemers met een beperking en/of een aan-

gepaste fiets zijn van harte welkom om mee te doen met de 30 km. maar we kunnen niet garanderen

dat er overal speciale voorzieningen aanwezig zijn. Ook zal de route hier en daar afgesneden moeten

worden. De eerste dag van de tiende editie is dinsdag 16 juli en het evenement wordt op vrijdag 19 juli 

afgesloten. 


