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Benieuwd waar we mee bezig zijn?
Lees verder op de volgende pagina’s

Hoe is het om ouder te worden 
en wat kunt u zelf doen om 
veilig en comfortabel te blijven 
wonen in uw eigen vertrouwde 
woning? Ontdek in het Beleefhuis 
welke hulpmiddelen u zelf kunt 
aanschaffen om het wonen en 
leven veiliger, maar vooral ook 
makkelijker te maken.

Beleefhuis
Comfortabel 
wonen. 
Nu en later.

In het Beleefhuis kunt u op een 
laag  drempelige manier woning
aanpassingen uitproberen en 
meteen ervaren of het iets voor 
u is. Denk hierbij aan praktische 
oplossingen om vallen tegen te 
gaan of aanpassingen voor het 
vergroten van uw veiligheid rond 
brand en inbraak.

Enthousiast geworden?
Op maandag, dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 16.30 
uur kunt u zonder afspraak en 
kosteloos binnenlopen. 

Dát is waar inwoners van 
Assen, woningcorporatie 
Actium, gemeente Assen, 
Vaart Welzijn en andere 
Assense organisaties 
samen voor gaan.
Mijn Buurt Assen organiseert 

projecten, maar we stimuleren 

vooral ook de projecten en

initiatieven van inwoners. De 

projecten zijn niet alleen erg leuk, 

maar zorgen er ook voor dat Assen 

een fijne plek wordt én blijft.

Een kopje koffie drinken bij de 
buren en even bijkletsen. Hoe 
vaak doen we dat nog? In de 
straat Bosroos in Kloosterveen 
antwoorden ze vanaf nu enthou
siast: “Laatst nog!” Vergezeld van 
een ‘klets trommel’ zijn daar de 
inwoners bij elkaar op de koffie 
geweest. Om te praten over de 
buurt. 

Het idee is dat mensen met een 
trommel met briefjes en pennen 
naar hun buren gaan en klet
sen over ideeën voor de buurt. 
Vandaar de naam ‘Kletstrommel’.  
Het is een laagdrempelige manier 
om kennis te maken met je buren 
en in gesprek te gaan met elkaar.

Barbecue en bloemen
Meerdere mensen wilden een 
buurt barbecue, dit wordt nu 
georganiseerd door een aan
tal buurtgenoten. De inwoners 
van Cosis wilden graag dat het 
grasveld voor hun instelling opge
fleurd werd met bloemen. Twee 
mooie en heel concrete ideeën.  

Met de 
klets trommel 
op de koffie

Ook in jouw buurt?
Inwoners die deze actie in hun 
eigen buurt willen organiseren 
kunnen zich melden bij Mijn Buurt 
Assen via info@mijnbuurtassen.nl. 

Zwartwatersweg 155 in Assen



Woningcorporatie Actium  

gaat 108 portiekflats aan  

het begin van de  

Thorbeckelaan 

vervangen. 

Bewoners en 
omwonenden 
denken mee over 
nieuwbouw

Dit  zijn de drie flats tussen het 
Marturiacomplex/Gezondheidscentrum 
en de Schweitzerstraat en de vier flats 
daar tegenover. De sloop is eind 2020 
gepland. Mijn Buurt Assen focust zich 
op het ontwerpen van een buurt waar 
zowel nieuwe als bestaande bewoners 
zich thuis voelen. Alle omwonenden zijn 
daarom uitgenodigd om mee te praten 
over de nieuwe ontwerpen. Het gaat 
dan over de exacte plek waarop de flats 
worden teruggebouwd. Maar ook over 
het verkeer, parkeren, wandelen en groen. 
Inmiddels zijn er twee inloopavonden 
gehouden met bewoners. Begin volgend 
jaar moeten de plannen klaar zijn. 

Meer weten over  
de ontwikkelingen in  
de Oude Molenbuurt?
Loop dan gerust binnen in het Buurt 
Informatie Centrum aan de mr. P.J. 
Troelstralaan 42. Elke dinsdag en  
vrijdag is er een inloopspreekuur tussen 
10.00 en 12.00 uur. Kijk ook eens op  
www.mijnbuurtassen.nl/oudemolenbuurt 
Hier vind je ook een interactieve kaart
van de buurt.

Nieuwe bewoners in De Lariks 

ontvangen van Mijn Buurt Assen 

een goedgevuld welkomsttasje. 

Dat is nog eens een warm welkom! Naast een 
aantal leuke hebbedingetjes zit er ook veel 
informatie over de wijk in het tasje. Zo kunnen  
bewoners op een leuke manier kennismaken 
met hun wijk en Mijn Buurt Assen. Het eerste 
tasje werd dit jaar door het buurtteam uit
gereikt aan buurtbewoner Dirk. Hij was blij 
verrast! “Het is een leuk en sympathiek 
gebaar.” Binnenkort gaat het buurtteam  
weer de wijk in om zoveel mogelijk nieuwe 
bewoners welkom te heten.

Winterfeest op 13 december
Mijn Buurt Assen en Leger Des Heils slaan de 
handen ineen en organiseren een leuk en 
gezellig Winterfeest in De Lariks! De gedachte 
achter het feest? Saamhorigheid benadrukken 
en proberen om eenzaamheid rond de kersttijd 
tegen te gaan. Alle bewoners uit de wijk zijn 
welkom op vrijdag 13 december van 15.00 tot 
18.00 uur aan de Maria in Campislaan 257. Kom 
jij ook langs?

Er is van alles te doen tijdens het Winterfeest. 
Zo is er een rad van fortuin met verschillende 
prijzen, een ballonnenclown voor de kinderen 
en kun je kerststukjes maken. Ook zijn er 
verschillende hapjes en drankjes. Haal een 
soepje bij de soepfiets van het Leger Des 
Heils, scoor een broodje rookworst of neem 
een lekkere oliebol. Om het feest compleet 
te maken is er koffie, thee en warme 
chocolademelk. De muziek en een grote 
kerstboom maken het feest extra sfeervol. 

Een multifunctionele 

ontmoetingsplaats op een 

centrale plek in Assen Oost. 

Dat is wat de Buurtschuur 

gaat worden. 

Op dit moment wordt er met man 
en macht gewerkt aan de bouw van 
de Buurtschuur op het terrein van de 
Dierenweide. 

De Buurtschuur is een mooie toevoeging 
binnen het gebied van landgoed 
Valkenstijn. Op de bijeenkomst van 
Krachtig Assen Oost op 27 november 
is dit bevestigd door geïnteresseerde 
buurtbewoners. In de Schulp werden 

De Buurtschuur:
een nieuwe ontmoetingsplek  
voor Assen Oost
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Samen maken we een vernieuwde 
Oude Molenbuurt. Een buurt om 
trots op te zijn; kansrijk en volop in 
beweging. En waar het draait om 
de bewoners.

Meer weten over de 
ontwikkelingen in 
Assen Oost?
Neem dan eens een kijkje op 
www.mijnbuurtassen.nl/assenoost

Leuk  
initiatief?
Laat van 
je horen!
Wist je dat je via Mijn Buurt 
Assen zelf voorstellen en 
initiatieven kunt doen om 
je buurt te verbeteren?

Dit kan als inwoner, maar ook als organisatie, 
instelling of vereniging (zonder winstoogmerk). 
Bijvoorbeeld om je buurt mooier, veiliger, 
groener of gezelliger te maken. Hoe?

Ga naar onze website
Op onze website kun je activiteiten voorbereiden 
of plaatsen op de kaart. Je vindt er ook hulp en 
tips en kunt budget/middelen aanvragen.  
www.mijnbuurtassen.nl

Stuur een mailtje
Ideeën of vragen? Mail ons gerust op  
info@mijnbuurtassen.nl

Loop binnen in een Buurt Informatie 
Centrum (BIC)

· De Lariks, Linthorst Homanstraat 13,  
 woensdag inloopspreekuur
 van 13.30  14.30 uur
 donderdag inloopspreekuur
 van 9.00  10.00 uur

· Oude Molenbuurt, Mr. P.J. Troelstralaan 42,  
 dinsdag inloopspreekuur
 van 10.00  12.00 uur

· Pittelo, Lekstraat 2,  
 dinsdag inloopspreekuur
 van 13.30  14.30 uur

We investeren flink in De 
Lariks. Het is een kleurrijke en 
toegankelijke wijk met betrokken 
buren. Regelmatig praten we met 
bewoners om te horen wat er leeft.  

Warm welkom 
voor nieuwe 
bewoners! 

Heb je vragen over de wijk
vernieuwing in De Lariks?
Kom naar het inloopspreekuur in het Buurt 
Informatie Centrum aan de Linthort Homan
straat 13. Elke woensdag zijn het buurtteam 
en de wijkagent aanwezig tussen 13.30 en 
15.00 uur. Op donderdagmorgen van 9.00 
uur tot 10.00 uur is er een inloopspreek  
uur met de wijkcontactpersoon van de  
gemeente Jelmer Norder en wijkconsulent 
van Actium Lia van der Weijde. Kijk ook 
eens op www.mijnbuurtassen.nl/lariks

Help mee!
Mijn Buurt Assen zoekt bewoners uit 
Assen Oost die mee willen doen om 
dit initiatief te doen slagen.  
 
Meedoen?  
Geef dit aan bij MBA Assen Oost 
info@mijnbuurtassen.nl 

Welkom!

ideeën rond de inrichting en 
het gebruik van de Buurtschuur 
besproken. Een aantal initiatieven die 
naar voren kwamen zijn: ontmoeting 
met koffie en gebak, de aanleg van 
een vlinder en insectentuin, een 
keuken voor kooklessen en een start 
en vertrekpunt voor wandelgroepen.

Assen Oost is een gevarieerde, volkse 
wijk waar mensen oog hebben voor 
elkaar. Mijn Buurt Assen geeft de 
wijk de komende jaren samen met 
bewoners een flinke impuls.


