
Aan het einde van dit jaar sloopt 

Actium de woningen rondom 

het Cruyffcourt. Veel huurders 

zijn al verhuisd en de komende 

maanden volgen er meer. De 

meeste woningen worden niet 

opnieuw verhuurd, waardoor 

het er maar leeg en ongezellig 

uitziet.

Lekker plakken in de 
Oude Molenbuurt

Pssst.. heb je deze al gezien? 
De ramen in de lege woningen rondom het 
Cruyffcourt hebben we opgefleurd met vrolijke 
raamstickers. Wel zo gezellig voor de bewoners en 
de sportievelingen in de buurt. Het begin is in ieder 
geval gemaakt en binnenkort volgt de rest van het 
plein.

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.

Ravotten, klimmen 
en klauteren…
Buitenspelen is super 

belangrijk, maar wordt 

ook steeds minder 

vanzelfsprekend. Dat weten 

ze ook in het Lariksbos, 

want daar organiseren 

actieve buurtbewoners 

al jaren een grote 

buitenspeeldag.

Op woensdag 12 juni toverde organisator 
Jan Blik samen met een groep enthousiaste 
vrijwilligers het grote speelveld om tot één 
grote speelplek. Kinderen van alle leeftijden 
zijn welkom en ook voor de rest van het gezin 
in het tijdens de buitenspeeldag altijd heerlijk 
vertoeven op een picknickkleedje in het gras. 
Lekker iets te knabbelen en te drinken erbij,  
wat wil je nog meer?

Voor Jan Blik is deze buitenspeeldag extra 
bijzonder, want het is zijn allerlaatste. Als 
organisator dan, want hij mag van zijn 
welverdiende pensioen genieten. Daarom was 
het dit jaar extra gezellig, want Mijn Buurt 
Assen maakte er samen met de vrijwilligers een 
nog groter feest van dan anders. En natuurlijk 
wordt er volgend jaar gewoon weer een 
straatspeeldag georganiseerd, want Jan Blik 
geeft het spreekwoordelijke stokje natuurlijk 
weer door aan de volgende generatie. 

Hoe kunnen we met elkaar het Lodewijk 
Napoleonplein mooi, schoon en veilig houden? 
Daar wisselden acht bewoners graag met 
ons van gedachten over. Zo werden er 
bijvoorbeeld suggesties aangedragen om 
de parkeerproblemen aan te pakken en het 
hardrijden in de straat tegen te gaan. Ook de 
inrichting en het onderhoud van het honkje 
en de speelplek in de buurt kunnen wel wat 
aandacht gebruiken. 

Ideeën genoeg
Om ervoor te zorgen dat het daar niet alleen 
bij blijft, ondersteunen we buurtbewoners om 
zich hier samen actief voor in te zetten. Zo 
werken we samen aan een mooie, veilige en 
schone wijk. Goed voor elkaar! 

Samen sterk voor 
een frisse start
Er gebeurt veel in Assen 

Oost, maar helaas te 

weinig met z’n allen. 

Daarom nodigden we 

buurtbewoners van het 

Lodewijk Napoleonplein uit 

om met ons te kletsen over 

hun buurt en om onderling 

meer de verbinding met 

elkaar te creëren. 

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
· 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

info@mijnbuurtassen.nl
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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

Heb je vragen over de 
wijkvernieuwing in De Lariks?
Loop dan gerust binnen in het Buurt 
Informatie Centrum aan de Linthorst 
Homanstraat 13. Elke woensdag is er een 
inloopspreekuur tussen 13.30 en 14.30 
uur. Kijk ook eens op 
www.mijnbuurtassen.nl/lariks

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.

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.


