
 

 
 

 
Aan: alle horeca inrichtingen centrum Assen 
Assen, 24 februari  
 
 
 

Beste ondernemer, 

We are back!  

We schreven dit onlangs op onze social media nadat de overheid berichtte dat evenementen in de buitenlucht zonder 
coronamaatregelen weer toegestaan zijn. Goed nieuws dus voor het TT Festival. Wij hebben er zin in en we hopen jij ook. 

Voor 2022 nemen we de editie 2019 als basis: 

- 9 dagen kermis op het Veemarktplein (18 t/m 26 juni) 
- 3 TT Nachten op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 juni 
- Op donderdag 23 juni 6 muziekpleinen (Brink, Brinkstraat, Doevenkamp, Koopmansplein, Weiersstraat en De 

Markt) en op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni 8 muziekpleinen (Kerkplein en Oostersingel komen er dan bij) 
- Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni 1 plein met motorstunts (Jan Fabriciusstraat) en een merchandisemarkt 

(Torenlaan) 
- TT NightRide op vrijdag 24 juni 
- TT Kidsfestival op zaterdag 25 juni 

 
Inmiddels hebben de ondernemers die in 2019 de muziekpleinen hebben georganiseerd, aangegeven ook dit jaar weer mee 
te doen en zijn ze gestart met het samenstellen van een muziekprogramma. Wij zijn dus samen met deze ondernemers 
gestart met de voorbereidingen. In april vragen wij een vergunning aan voor alle activiteiten die plaatsvinden tussen 18 en 
26 juni. Net als in 2019 betekent dit dat wij ook de activiteiten van de horeca meenemen in onze vergunningaanvraag.  

Dus wil je een terrasvergunning aanvragen voor de TT Week, een biertap op straat of andere activiteiten organiseren? Dan 
kun je dat middels een inschrijfformulier bij ons aangeven. De voorwaarden en formulieren vind je op onze website: 
https://ttfestival.nl/ondernemers/ 

Een belangrijke wijziging is dat we dit jaar met 1 systeem werken voor plastic bekers. Meer informatie hierover vind je in 
bijgevoegde memo welke is besproken met KHN – afdeling Assen. Nadere informatie volgt binnenkort. 

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de mogelijkheden voor activiteiten buiten de inrichting of het rPet 
systeem. Of wellicht wil je jouw ideeën eerst aan ons voorleggen. Hiervoor stellen wij twee inloopmomenten beschikbaar, 
waarop wij aanwezig zijn op ons kantoor aan het Apollopad 72: 

Donderdagochtend 3 maart 10 – 12 uur 

Maandagmiddag 7 maart 13 – 15 uur 

Wij wensen je veel succes met de voorbereidingen voor het TT Festival en we hopen er samen weer het 
#bestefeestjevanhetjaar van te maken! 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Sander ten Bosch 
Directeur Stichting TT Week Assen 


