
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?

In de afgelopen weken maakten de 

flats aan de mr. P.J. Troelstralaan 

en Nansenstraat plaats voor 

nieuwbouw. Onze wijkreporter 

Ineke Heijting is hier regelmatig 

te vinden om de werkzaamheden 

vast te leggen.  

Nog één keer kijken… Toen de aannemer hoorde dat de 
wijkreporter vroeger in appartement 169 
woonde, mocht ze nog één keer in haar 
oude woning rondkijken. Die uitnodiging 
sloeg ze natuurlijk niet af. Al wandelend 
door haar oude woning komen de 
herinneringen boven. “‘Er stond nog een 
kolenkachel toen we hier kwamen, een 
week later kregen we een gaskachel.” Gas. 
Ineke lacht, want juist op deze plek verrijzen 
straks energiezuinige woningen, die het gas 
achter zich moeten laten. De ruimtes lijken 
kleiner dan ze in gedachten had en ook het 
uitzicht richting het centrum is heel anders 
dan in 1968.

En zo dwalen haar gedachten alle kanten 
op. “Mooi om mijn oude flat nog een laatste 
keer te mogen zien.”, zegt ze. Tijd om weer 
te vertrekken.

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 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 kaartvan de buurt.

Wijkbewoners die 
iets waardevols 
hebben gedaan 
voor een buurman 
of buurvrouw 
mogen zich 
binnenkort tot 
Boomtopper 
rekenen. 

Vanaf april start Mijn Buurt Assen met een 
nieuw initiatief in de Lariks; de Boomtoppers. 
Wanneer tien bewoners een positieve bijdrage 
aan hun wijk hebben geleverd, vullen zij samen 
een speciale boom met Boomtopper appeltjes. 
Op deze appeltjes – aanmeldkaartjes – staat 
in het kort wat iemand heeft gedaan. Alle 
appeltjes hangen aan een speciale boom in 
het Buurt Informatie centrum (BIC). 

Is de boom gevuld met tien appeltjes? Dan 
worden deze Boomtoppers beloond. Als dank 
voor hun inzet voor de wijk mogen zij op 
kosten van Mijn Buurt Assen samen iets leuks 
doen. Iets creatiefs, actiefs, cultureels of een 
lekker hapje eten, alles kan en mag. 

Boom vol? Dan beginnen we weer met een 
lege boom en kan iedereen weer meedoen. 
Op deze manier wil Mijn Buurt Assen op een 
leuke manier meer initiatieven vóór en dóór 
de wijk stimuleren. Zo zorgen we er samen 

voor dat de Lariks bloeit en verder groeit. 
Vanaf april starten we met het vullen van de 
eerste boom en ontvangen bewoners een 
flyer met meer informatie.

Inmiddels hebben de eerste bewoners van 
de Nul op de Meter-woningen (NOM) in 
woonpark Diepstroeten de verhuisdozen 
uitgepakt. Zij zijn ook actief betrokken bij de 
aanleg van de openbare ruimte, zoals het 
groen, een speelplek en een doolhof. Vanaf 
april wordt de Ericaschool ook aangepakt, 
zodat wijkcentrum De poort in juli naar deze 
locatie aan de Rode weg kan verhuizen. 

Op de hoogte blijven van de laatste 
nieuwtjes rondom de wijkvernieuwing? 
In Wijkkrant De Schulp, op 
www.mijnbuurtassen.nl en onze 
Facebookpagina delen we regelmatig 
de laatste ontwikkelingen. 

Assen Oost; 
volop in ontwikkeling!
Aan de Merellaan, Rembrandtlaan en 
de Lisdoddestraat is Actium gestart 
met de bouw van 114 woningen. 
Daarnaast is een projectontwikkelaar 
begonnen met de bouw van een 
twintigtal koopwoningen aan de 
Tuinstraat. En de komende tijd starten 
nog meer projecten in Assen Oost.

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

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.

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.
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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

Naam:

Straat:

Tel:

E-mail:

Dit heb ikgedaan...
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Dit heb ik

gedaan...


