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

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.

Onlangs is de vernieuwde site 
van Mijn Buurt Assen live gegaan. 
Deze nieuwe site maakt het nu nóg 
makkelijker om jouw idee voor de 
buurt in te dienen of om contact 
op te nemen met ons. Daarnaast 
is het overzicht van activiteiten 
aangepast en is het nieuws uit 
Assen op één overzichtelijke 
pagina te vinden. 

Nieuwe ideeën
Dat het indienen van ideeën 
makkelijker is geworden, blijkt 
wel uit het aantal initiatieven dat 
we sinds de lancering hebben 

ontvangen. Al bijna twintig 
uiteenlopende aanvragen kwamen 
bij ons binnen. Van een kabelbaan 
in Assen Oost, snelheidsstickers 
voor op containers in Peelo tot 
een bloemenstrook in Pittelo. 
Deze ideeën worden nu door onze 
wijkcoördinatoren bekeken en 
wellicht uitgevoerd. 

Heb jij ook een idee voor jouw 
buurt? Wil je bijvoorbeeld graag 
een hondenspeelplaats of verdient 
het speeltuintje in jouw wijk wel een 
opknapbeurt? Ga dan snel naar 

Onze website is vernieuwd! Heb jij ‘m al gezien? 
Nieuws uit de buurt 
door wijkreporters
Het nieuws uit Assen vind je op onze 
site onder het kopje ‘Buurtnieuws’. 
Naast alles wat jij moet weten over 
Assen, delen we hier foto’s die door 
onze wijkreporters worden gemaakt. 
Zij zijn aanwezig bij activiteiten, 
maar schieten tevens mooie plaatjes 
van herkenbare plekken in de 
buurt. Heb je een camera en lijkt 
jou dit ook leuk? Meld je dan aan 
als wijkreporter. Naast fotografen 
zijn we ook op zoek naar vloggers 
en filmers. Wil je meer weten of je 
aanmelden? Stuur dan een mailtje 
naar info@mijnbuurtassen.nl. 

De wijk in, rondje door de wijk, 
straathoekwerk, over de haag 
gesprekken, etc. Allemaal mooie 
termen om te vertellen dat 
Mijn Buurt Assen naar inwoners 
toegaat. Maar waarom doen we 
dat nu eigenlijk?

Misschien heb je ons al regelmatig 
door jouw buurt zien lopen of 
fietsen. Af en toe gaan we ook 
samen met de wijkboa en wijkagent 
op pad. Juist met het mooie weer 
zijn er veel mensen buiten. We 
vragen dan hoe het gaat. Natuurlijk 
doen we dat veilig op anderhalve 
meter afstand. Regelmatig gaan 
de gesprekken over corona en de 

gevolgen daarvan, maar soms ook 
over hele andere zaken. We vragen 
of inwoners het redden of dat ze 
hulp nodig hebben. We merken dat 
mensen het prettig vinden om zo 
even een praatje met ons te maken. 
Wij laten op onze beurt daarmee 
graag zien dat we er voor de 
mensen zijn. 

Voorkomen is beter  
dan genezen
Door te horen en zien wat er in 
de buurten speelt, proberen we te 
voorkomen dat er pas bij ons wordt 
aangeklopt als een probleem eigenlijk 
al uit de hand gelopen is. Juist door 

www.mijnbuurtassen.nl

We zijn er voor jou!
jullie verhalen en beleving te horen, 
kunnen we voorkomen dat irritaties 
uit de hand lopen. Helemaal nu 
veel mensen thuis zijn en we vaker 
buiten te vinden zijn. Burenruzies, 
jongerenoverlast en frustraties 
over de openbare ruimte liggen nu 
gewoon sneller op de loer.

Kom je ons tegen in de buurt en wil 
je iets met ons delen? Trek ons dan 
gerust aan de jas. Nou ja, figuurlijk 
dan. Heb je ons gemist? Vul dan 
het contactformulier op onze 
website in of stuur een mailtje 
naar info@mijnbuurtassen.nl. 
Dan nemen we zo snel mogelijk 
contact met je op.

Wij zijn er 
voor jou
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samen maken we de buurt



Vanaf januari werkt aannemersbedrijf Beugel uit Beilen aan de 

vervanging van het riool en de straten in het gebied tussen de 

Molenstraat, Thorbeckelaan, Groningerstraat en Het Kanaal. 

Inmiddels zijn de eerste straten helemaal klaar en weer open 

voor het verkeer. Stap voor stap volgen de andere straten om 

de overlast voor bewoners zo beperkt mogelijk te houden. 

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in begin 2021 klaar.

Openbare ruimte op de schop

Meer informatie over  
de ontwikkelingen in 
de Oude Molenbuurt?
Bezoek dan www.mijnbuurtassen.nl/

oudemolenbuurt Hier vind je ook een 

interactieve kaart van de buurt. 

Wist je dat je hier ook livebeelden 

vanuit de Mr. Groen van 

Prinstererlaan kan vinden?

We gaan de woningen en omgeving 

in de buurt van Aar, Delft en 

Stroom klaarstomen voor de 

toekomst. Actium heeft plannen 

om huurwoningen te slopen en te 

vervangen door nieuwbouw. 

De gemeente grijpt dit moment aan 

om de omgeving op te knappen. 

Samen met bewoners maken we een 

plan voor de toekomst van de buurt. 

Eind maart organiseerden we meerdere 
bijeenkomsten, waar we met bewoners 
in gesprek gingen over hun ideeën en 
woonwensen. Dat leverde veel mooie tips en 
ideeën op. Veel bewoners wonen al lang in 
de buurt en wonen er fijn. Zij zijn over het 
algemeen tevreden over hun woonomgeving. 
Een aantal dingen dat beter zou kunnen, is het 
groen in de buurt, de speelvoorzieningen en 
de inrichting van de straten. De tips en ideeën 
van bewoners nemen we mee in de plannen 
voor het vernieuwen van de buurt. 

Aanleg pumptrack
in volle gang! 
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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.

Nieuwsgierig naar 
de ontwikkelingen in 
Assen Oost?
Neem dan eens een kijkje op 
www.mijnbuurtassen.nl/assenoost

Jouw buurt is 
een idee waard!
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

We investeren flink in De Lariks. 
Regelmatig praten we met bewoners 
om te horen wat er leeft. Samen 
werken we aan een duurzame 
en toekomstbestendige buurt. 
Een veilige buurt met – waar 
dat kan – meer groen, goede 
parkeervoorzieningen en smallere 
straten. De Lariks bloeit en groeit 
verder!

Aan de slag met 
de Aar, Delft en 
Stroom 

Heb je vragen over de wijk
vernieuwing in De Lariks?
Neem dan eens een kijkje 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.

Het is zover, de aanleg van de 

pumptrack in Assen Oost is gestart. 

Op Landgoed Valkenstijn werken we 

hard aan deze baan waar je straks 

op alle soorten wielen kunt spelen. 

Zolang er maar geen motor op zit. 

Buiten bewegen 
voor jong en oud
Het begon allemaal met een buurtinitiatief 
om een buitenspeelplek terug te krijgen in 
de buurt. Want in de afgelopen jaren zijn 
verschillende speelterreinen verdwenen 
uit Assen Oost. Buurtbewoners kwamen 
met het idee voor een pumptrackbaan. 
Ze haalden handtekeningen op bij 
buurtbewoners en vroegen Mijn Buurt 
Assen om hulp. Buiten bewegen voor jong 
en oud en een sociale ontmoetingsplek, 
dat is het idee achter de plannen. 

De initiatiefnemers zijn blij dat de 
werkzaamheden zijn begonnen: “Het is 
geweldig dat het idee dat we hadden voor 

de buurt nu werkelijkheid wordt. We zien de 
baan steeds beter vorm krijgen. En kunnen 
niet wachten tot we de kinderen erop zien 
fietsen!”, reageert een iniatiefnemer.

Bulten en bochten
Een pumptrack is een geasfalteerd fietspad 
met bulten en bochten. Je kunt er met 
verschillende soorten wielen gebruik 
van maken. Zoals loopfietsjes, skeelers, 
skateboards, mountainbikes of rolstoelen. 
Een mooie speelvoorziening voor jong én oud 
dus. Gemakkelijk toegankelijk en veilig. 

Als locatie is landgoed Valkenstijn gekozen. 
Dichtbij scholen en in een groene omgeving 
waar gezinnen graag komen. Overdag zijn er 
vaak mensen, waardoor er sociale controle is. 

LIVE

Ook hebben we met huurders gesproken 
over hun wensen voor een (mogelijke) 
nieuwe woning in deze buurt. Samen met een 
werkgroep van achttien bewoners gaan we de 
ideeën en uitkomsten verder uitwerken. 
Als alles volgens planning verloopt, ligt er 
begin 2021 een plan voor de buurt.

Kansen voor aardgasvrij
Bij het maken van de plannen voor de Aar, 
Delft en Stroom onderzoeken we direct of er 
mogelijkheden zijn om de buurt aardgasvrij te 
maken. Ook dat is nodig om in de toekomst fijn 
te kunnen wonen en leven. De gemeente, Actium, 
woningcorporatie Woonservice en Enexis zien 
kansen voor een warmtenet. Dit is een netwerk 
van leidingen onder de grond waar warm water 
doorheen stroomt. Met dat warme water kunnen 
huizen en gebouwen verwarmd worden. Om de 
mogelijkheden verder uit te weken, is er in mei 
een geldbijdrage aangevraagd bij het Rijk.

Fotocredits: wijkreporter Ineke Heijting

Na deze werkzaamheden starten we met 
de rioolvervanging en aanpak van straten, 
trottoirs en groen in het gebied ten westen 
van de Molenstraat. De komende tijd wordt 
hiervoor een aannemer geselecteerd. 

Fotocredits Marcel J. de Jong

De scholen, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang in de directe omgeving willen de 
pumpstrack straks graag gebruiken.

Leonie van Baarsen, oprichtster van de 
hondenspeeltuin: “De hondenspeeltuin, de 
Dierenweide en de Stichting Landgoed 
Valkenstijn hebben begrepen dat er 
een pumptrack gaat komen met een 
hoop natuurlijke elementen. In overleg 
is afgesproken dat er zoveel mogelijk 
wordt gedaan om te voorkomen dat het 
een hangplek wordt. Zo worden er geen 
afdakjes gemaakt om te schuilen. 
Ook blijft er genoeg groen over voor 
voetbal en andere activiteiten. We wensen 
alle gebruikers veel plezier toe in ons mooie 
groene stuk in de wijk.”

Met één klik  
mijn buurtidee
indienen!

mijnbuurtassen.nl

De aanpak van dit gebied start begin 2021 en 
duurt ruim één jaar. Rond de zomer van 2022 
moeten alle werkzaamheden in de openbare 
ruimte zijn afgerond. Bewoners kunnen dan 
genieten van een mooie, groene woonomgeving.

Nog niet betreden!


