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Datum:   

woensdag 19 september

Tijd:  
 

19.00 tot 21.00 uur

Locatie:   

Grasveld tegenover   

Beuzeveen 154 t/m 164

Buurtschouw: 

19.30 tot 20.00 uur
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In de afgelopen jaren kon Mijn 
Buurt Assen voor veel inwoners 
iets betekenen. Zo ook voor
Henk (85 jaar). Hij heeft sinds 
kort een scootmobiel en is daar 
erg blij mee. Toch kan hij de 
straat niet makkelijk op. Vanaf de 
stoep legt hij een houten plank 
neer. Maar die kan hij niet laten 
liggen. Voor zijn vrouw is dat 
ook lastig. De buren schakelen 
hulp in. Ze kloppen aan bij het 
buurtteam van Vaart Welzijn. 
Niet veel later legt de gemeente 
een oprijstoep aan. “We hebben 
nog nooit zulke blije mensen 
gezien”, staat in de bedankmail 
aan Djodjie Rinsampessy.

Rinsampessy is buurtwerker bij 

Vaart Welzijn: “Dat geeft mij 

toch een goed gevoel. Dankzij 

het samenwerkingsverband van 

Mijn Buurt Assen kan ik veel meer 

betekenen voor de inwoners van 

Assen.” Dagelijks is hij aanwezig 

in de wijk Assen-Oost. Achter de 

schermen staat hij veelvuldig in 

contact met de wijkcoördinator 

van de gemeente Assen en de 

wijkconsulent van Actium. “Samen 

zetten we ons in voor de buurt.”

Laagdrempelig 
en dichtbij
Al ruim zeven jaar ondersteunt 

Mijn Buurt Assen initiatieven voor 

een prettigere woonomgeving. 

Talloze initiatieven kwamen 

voorbij, waarvan er zo’n 400 zijn 

uitgevoerd. “Wij doen er alles aan 

om inwoners zich prettig te laten 

voelen in hun buurt”, vult Lubbo 

Sap aan, wijkcoördinator van de 

gemeente Assen. “En het is nodig”, 

vervolgt hij. “Mensen weten niet 

goed waar ze moeten zijn als het 

gaat om een vragen of wensen die 

ze hebben.” 

Gina van der Linden
Opbouwwerker Eigenwijks

“Binnen Mijn Buurt Assen draait het om de 

mensen, niet om de achtergrond van de 

professional. Organisaties overal in het 

land zouden elkaar op deze manier moeten 

versterken om te voorkomen dat er dubbel 

werk gedaan wordt.”

Eric Hendriks
Mede-oprichter mijnbuurtje.nl 

“Het verbinden van de kwaliteiten van inwoners 

met die van gemeente, woningcorporatie en 

opbouwwerk in deze unieke samenwerking, zorgt 

ervoor dat er met elkaar waardevolle dingen 

ontstaan.”

Mijn Buurt Assen is laagdrempelig 

en dichtbij. In onze Buurt 

Informatie Centra (kortweg BIC’s) 

heerst een gemoedelijke sfeer. 

Normale woonhuizen (uit de 

verhuur onttrokken door Actium) 

fungeren als ontmoetingsplek. 

Er wordt gekookt, kleding geruild, 

men krijgt er taalles. En er wordt 

gepraat over wat er speelt in de 

buurt; wekelijks is er spreekuur. 

Ook andere instanties schuiven 

daarbij aan. De politieagent drinkt 

bijvoorbeeld ook gewoon een kop 

thee mee.” 

Samen tot 
oplossingen 
komen
Veiligheid, aandacht voor problemen 

zoals burenruzies, maar ook overlast 

van hangjongeren, het groener 

maken van de buurt; alle soorten 

thema’s komen voorbij. Mijn Buurt 

Assen probeert samen met inwoners 

tot oplossingen te komen. Wat 

ooit begon als een samenwerking 

tussen gemeente en Actium, is 

uitgebreid tot een gebiedsgericht 

samenwerkingsverband met Vaart 

Welzijn, STILA en andere welzijns- en 

overheidsorganisaties in Assen. 

Krachten bundelen 

rondom wijkvernieuwing

Stimuleren & ondersteunen 

van buurtinitiatieven 

Samenwerken aan de 

leefbaarheid in de buurt

Vandaag is het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen met vier jaar verlengd! Sinds 2008 

werken gemeente Assen en Actium samen aan het verbeteren van de leefbaarheid in buurten 

en wijken van Assen. In 2012 werd Mijn Buurt Assen opgericht. Drie jaar geleden sloot Vaart 

Welzijn daarbij aan. Naast het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven, worden fysieke 

ingrepen als wijkvernieuwing gekoppeld aan sociale activiteiten. Een unieke samenwerking die 

werkzaamheden en inzet van mensen en middelen combineert. Reden om deze succesvolle 

samenwerking met nogmaals vier jaar te verlengen!

Samen
maken we 
de buurt

Succesvolle 
samenwerking 
verlengd!

Tentsessies

FFBuurten!

Nieuwsgierig en weten wat 
we nog meer doen?
Kijk dan op www.mijnbuurtassen.nl

voor de laatste nieuwtjes en 

activiteiten in jouw buurt!

Mijn Buurt Assen omarmt 400 initiatieven:

“We hebben 
nog nooit zulke 
blije mensen 
gezien”

Vandaag ondertekenden wethouder Janna 

Booy, Elles Dost (directeur-bestuurder 

Actium) en Johan Brongers (directeur 

Tinten Groep) een verlenging van de 

bestaande samenwerking voor de komende 

vier jaar. In deze overeenkomst is onder 

andere geregeld dat de gemeente jaarlijks 

minimaal € 300.000,- en Actium 

minimaal €  200.000,- bijdragen aan de 

samenwerking. Op dit moment wordt dit 

geld via wijkvernieuwingsprojecten ingezet 

in De Lariks, Oude Molenbuurt en Assen 

Oost. Maar ook in de andere zeven wijken 

van Assen biedt Mijn Buurt Assen een 

podium voor initiatieven die bijdragen 

aan een leefbare buurt of wijk.
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Walk & talk in De Lariks

Sloop en nieuwbouw
Sloop en nieuwbouw
Sloop en nieuwbouw

Wijkvernieuwing

Walk & talk in De Lariks

Samen koken & eten
Voetbalclinics in het Cruyffcourt 

door FC Groningen


