
Begin december ontving je een huis-aan-huis verspreide praatplaat van ons. 

We vroegen alle bewoners in het gebied rond de Nobellaan, de Klenckestraat 

en de Mr. Groen van Prinstererlaan om met stickers of digitale punaises tips 

en verbetersuggesties over hun woonomgeving met ons te delen. En aan die 

oproep gaven jullie massaal gehoor!

We ontvingen ruim 130 suggesties van 
positieve punten, maar ook zaken die onze 
aandacht vragen. Een mooi resultaat waar we 
erg blij mee zijn. In deze praatplaat koppelen 
we de belangrijkste resultaten aan jullie 
terug. Dit doen we door per onderwerp de 
top 3 meest genoemde suggesties met jullie 
te delen. Ook kun je lezen wat we met een 
aantal suggesties gaan doen.

Aan de slag in uw buurt
Wat is goed en wat kan beter?
Hoe gaat het verder!

info@mijnbuurtassen.nl

mijnbuurtassen1

mijnbuurtassen

www.mijnbuurtassen.nl

Zo gaan we verder
De komende jaren hebben we veel plannen 
op stapel staan om de wijk nog mooier en 
leuker te maken. Hieronder vind je een tijdlijn 
van de verschillende plannen opgedeeld naar 
voorbereiding, uitvoering en wanneer ze 
gereed zijn. Dit is een planning op hoofd-

lijnen. Hoe verder we komen in de tijd hoe 
nauwkeuriger de planning wordt. 

Ook nieuwe plannen nemen we op in de 
tijdlijn. Onderdeel van de voorbereiding is 
ook het betrekken van jou als bewoner bij de 
uitwerking van de plannen. 

Plan 1e kwartaal 
2021

2e kwartaal 
2021

3e kwartaal 
2021

4e kwartaal 
2021

2022 2023

Onderhoud flats 

Oldengaardestraat en 

Oosterbroekstraat

Rijwoningen  

Klenckestraat

Maranathakerk

Noordermaat

Arendshorst Nog niet bekend

Groot onderhoud  

Nobellaan

Speeltuin

Spelen, bewegen en ontmoeten
Vanuit Mijn Buurt Assen zijn we momenteel 
erg actief rondom het thema spelen, bewegen 
en ontmoeten. We willen in de tweede helft 
van 2021 een start maken met de uitwerking 
van speel- en ontmoetingsplek in De 
Klenckestraat. Wil je hierover meedenken? 
Meld je dan aan via info@mijnbuurtassen.nl. 

FF Buurten
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, 
bezoeken we de buurt om verder in gesprek te 
gaan hoe we samen dit stukje Assen weer een 
stukje mooier kunnen maken. FF Buurten noe-
men we dat. Ook gaan we het komende jaar met 
verschillende plannen bij jou in de buurt aan de 
slag. De opgehaalde suggesties nemen we mee 
in deze plannen. 

Binnenkort gaan we een online bijeenkomst 
organiseren waarin we een toelichting geven 
op al onze plannen en krijgt iedereen de 
mogelijkheid om vragen te stellen. Je krijgt 
hiervoor nog een uitnodiging.

Heb je nu al vragen of opmerkingen?
Stel ze dan gerust door te mailen naar
info@mijnbuurtassen.nl.

Aan de bewoners van 

de Havixhorststraat 1 

9402JG  Assen

Legenda Voorbereiding Uitvoering  Gereed
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Overlast

Goede balans tussen woningbouw, 
parkeren en groen.

Niet alleen huur-, maar ook graag 
koopwoningen.

Behouden van prachtige 
bomen en de mooie vijver.

Meer speelgelegenheid op een veilige 
plek en niet te dicht bij het water.

Kijken of er een steiger kan komen 
in de vijver langs de Mr. Groen van 
Prinstererlaan.

Speeltuin zonder hondenpoep.

Er wordt snel gereden op de Nobellaan, 
Mr. Groen van Prinstererlaan en 
Echtenstraat.

Weinig parkeerplekken in de Echtenstraat, 
Oldenhofstraat en de Klenckestraat.

Wens voor veilige oversteken 
op de Nobellaan.

Verschillende vormen van overlast rond 
de voormalige Arendshorst.

Verschillende vormen van overlast rond 
het bruggetje tussen de Klenckestraat en 
Nobellaan.

Geluidsoverlast in de Oldengaarde-
straat en Oosterbroekstraat.

Eerste acties
Naar aanleiding van de aangegeven verbeter-
suggesties zijn al een aantal acties in gang 
gezet:

Wonen
Bij nieuwe woningbouw zorgen we voor 
voldoende parkeerplekken op eigen 
terrein. Ons uitgangspunt is om deze zo 
goed mogelijk in te passen in de groene 
omgeving.

Groen en water
De vijvers en het waardevolle groen  
rond de vijvers zijn belangrijke kwaliteiten 
voor de buurt. Ons uitgangspunt is om 
bij de plannen zoveel mogelijk groen te 
behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Verkeer en parkeren
We gaan de komende periode tellingen 
uitvoeren in een aantal straten in het 
gebied om te kijken of er te hard wordt 
gereden en of er maatregelen nodig zijn.  
Bij de uitwerking van de Nobellaan nemen 
we suggesties mee die bijvoorbeeld ron-
dom veilige oversteken en de fiets paden 
zijn gedaan.

Spelen
We willen samen met jullie aan de slag 
met de speel- en ontmoetingsplek.

Overlast
Samen met onder andere de Jan Arends 
Sichting, Cosis, wijkagent en wijkboa 
zijn we een plan aan het maken om de 
overlast die vaak als verbetersuggestie is 
genoemd terug te dringen. Onderdeel van 
de aanpak is een omgevingsoverleg met 
de buurt.

Top 3 meest genoemde 
suggesties per thema
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