
Met Kerst wordt de boom 

van stal gehaald voor een 

Kerstborrel en als het heet is, 

wordt er natuurlijk gebarbecued. 

Ja, in de Thorbeckeflat weten 

bewoners wel wat genieten is.

Bakken en braden in 
de Thorbeckeflat 

Barbecueën als je in een flat woont, hoe 
doe je dat? Natuurlijk met z’n allen op 
de parkeerplaats! Daarom zochten de 
flatbewoners elkaar tijdens een hete 
zomeravond in juli op. Samen met Mijn Buurt 
Assen plaatsten ze tafels in de lekker koele hal 
met salades en hapjes. Buiten bij de ingang 
offerden twee grillmeesters zich op om het 
vlees voor iedereen te bakken. Bijna alle 
bewoners uit de flat waren aanwezig 
en er werd nog lang na geborreld 
op de blauwe bankjes voor de flat. 
Genieten.

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.

Er gebeurt veel in De Lariks. 

Op drie plekken in Luchiesland 

Zuid is Actium aan het bouwen. 

De 116 nieuwe woningen worden 

steeds beter zichtbaar. En 

voor de zomer zijn de eerste 

riool- en straatwerkzaamheden 

afgerond. 

Ook zijn de werkzaamheden aan de kruising 
Maria in Campislaan/Selma Lagerlöflaan 
inmiddels klaar. Onder deze kruising is een 
nieuwe riolering aangelegd en de kruising 
heeft een nieuw laagje asfalt gekregen.

Tegelijkertijd knapt Actium in de Molukse wijk 
170 eengezinswoningen aan de binnen- en 
buitenkant op. Het asbest wordt verwijderd 
en alle woningen krijgen een nieuw en fris 
kleurtje.

Blije gezichten op zonnig wijkfeest
Met al die werkzaamheden naast de deur is 
een gezellig feestje altijd een goed idee. Op 
zaterdag 31 augustus organiseerden bewoners 
voor de zevende keer een wijkfeest in De 
Lariks. Wijkbewoners konden leuke spulletjes 
inslaan op de rommelmarkt en kletsen met 
de aanwezige medewerkers van Mijn Buurt 
Assen, terwijl de kinderen zich konden uitleven 
op het springkussen. Dankzij de inzet van 
veel vrijwilligers uit de wijk was het weer een 
geslaagd feest. Op naar volgend jaar!

Creatieve medewerkers van Actium gingen 
in de weer met verf met deze waaier als 
resultaat. Naast veel positieve reacties, 
wordt er ook echt langzamer gereden. 
Super! We hopen dat de spelende kinderen 
uit de wijk er nog lang plezier van hebben. 

Kleurrijke 
verkeersremmer
Hoe zorg je ervoor dat 

automobilisten het gaspedaal 

niet te diep indrukken vlakbij 

een kinderspeelplaats? 

Bewoners bedachten deze 

kleurrijke oplossing. 

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

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 15.00 uur 
en op donderdag van 9.00 tot 10.00 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. Regelmatig praten we 
met bewoners om te horen 
wat er leeft. Samen werken we 
aan een veiligere buurt met 
– waar dat kan – meer groen, 
goede parkeervoorzieningen 
en smallere straten. De Lariks 
bloeit en groeit verder!

De Lariks 
vernieuwt 
en feest!


