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Er gebeurt veel in de wijken!
Nieuwsgierig? Lees dan verder…

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 om te wonen.

Sfeervol verlichte tuinen

Mooi om te zien hoe sommige 
buurten tijdens deze donkere 
dagen een sfeervol karakter 
kregen. Een aantal inwoners 
gaf namelijk gehoor aan onze 
‘versier of verlicht je tuin’-

oproep. We delen een paar 
mooie inzendingen met jullie. 
Alle winnaars hebben inmiddels 
bericht van ons ontvangen. 

Bedankt voor jullie inzet!

Creatievelingen
Dat kleuren geschikt is voor jong 
en oud, bewijzen de inzendingen 
voor onze raamposteractie wel! 
Op deze pagina een aantal 
winnende posters. Alle winnaars 
hebben inmiddels van ons bericht 
ontvangen.

Krijg jij ook de kleurkriebels? 
Wil jij ook even opgaan in 
je eigen creativiteit? Net als 
vroeger, toen je urenlang  
geconcentreerd aan een teke–
ning kon werken? Dat kan nog 
steeds! Download de raam-
poster via onderstaande link.

www.mijnbuurtassen.nl/kleurplaten

Superburen
Dit jaar reikten we maar liefst 
twintig kerstpakketten uit aan 
superbuurmannen en -vrouwen 
in Assen! 

Ongevraagd voor een ander 
koken, de boodschappen doen, 
even mee naar de dierenarts, 
er zijn voor een buur die een 
operatie moest ondergaan, de 
fietsen van de kinderen repareren, 
een luisterend oor, een diepvries 
uitlenen, etc. 

Veel hartverwarmende redenen 
werden genoemd. In totaal werden 
veertig superburen genomineerd 
door buurtbewoners, omdat zij het 
afgelopen jaar klaarstonden voor 
anderen in de omgeving. 

Dit zijn de  
winnaars 
van 2020!



Wat is jouw wens  
voor de wijk Lariks? 
Wat gaat er goed in de wijk? En wat zou er beter 
kunnen? Dat kunnen inwoners van De Lariks 
aangeven op een speciale bingokaart. 

De bingokaart is opgedeeld in verschillende 
thema’s: 
• Betrokkenheid in de wijk 
• Inrichting van de wijk
• Natuur, groen en duurzaamheid 
• Gezondheid en 
• Overige thema’s

De ingevulde kaarten geven inzicht in de 
belangrijkste thema’s en aandachtspunten 
vanuit de buurt. Begin volgend jaar gaan we de 
belangrijkste thema’s voor de toekomst verder 
uitwerken met bewoners. 
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Meer weten over de wijk-
vernieuwing in De Lariks?
Neem dan eens een kijkje op 

www.mijnbuurtassen.nl/lariks

Jouwbuurt
is een idee 
waard!

Wist je dat je via Mijn Buurt Assen zelf 
voorstellen en initiatieven kunt doen 
om jouw 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
Hier vind je alle buurtinitiatieven en 
activiteiten die bijdragen aan een leuk 
en mooi Assen. Ook lees je hier het 
laatste nieuws uit jouw buurt en kun je 
zelf een buurtidee aandragen. 
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Stuur een mailtje 
Ideeën, vragen of tips? Mail ons gerust op 

info@mijnbuurtassen.nl

Bingo!
Er gebeurt veel in De Lariks: 

De wijk wordt stap voor stap 

opgeknapt. De komende jaren 

gaan we het hier nog verder 

vernieuwen en klaarmaken voor 

de toekomst. Daarvoor maken we 

eerst een visie. Hierin staan de 

uitgangspunten voor de toekomst 

van de wijk. We nodigen alle 

buurtbewoners uit om mee te 

denken over de toekomst van hun 

wijk. Hoe? Met een Bingokaart!

Regelmatig praten we met bewoners 
om te horen wat er leeft. Samen 
werken we aan een veiligere en 
groenere buurt. De Lariks bloeit en 
groeit verder!

Woon je in De Lariks en heb je de Bingokaart 
nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog! 
Plak de stickers op de kaart en lever ‘m in bij 
het Buurt Informatie Centrum aan de Linthorst 
Homanstraat 13 of het Rode Kruis gebouw 
aan de Delft 73. Online invullen kan ook op 
www.mijnbuurtassen.nl/bingo

Sfeervol onthaal voor 
nieuwe bewoners 
Mr. P.J. Troelstralaan 
Inmiddels hebben de eerste 

bewoners van de 45 energiezuinige 

nieuwbouwappartementen aan de 

Mr. P.J. Troelstralaan de sleutels ont-

vangen. Ondanks alle maatregelen 

maakten we hier toch een knus en 

feestelijk moment van. 

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

oudemolenbuurt

Het wijkteam van Mijn Buurt Assen rolde 
letterlijk een rode loper uit en plaatste gezellig 
verlichte kerstbomen bij de ingang van het 
complex met de naam ‘Klompé’. Directeur-
bestuurder Monique Boeijen van Actium heette 
iedereen welkom.

Duurzaam en groen
In totaal beschikt het complex over 408 zonne-
panelen om alle woningen en gemeenschappelijke 
ruimtes van stroom te voorzien. Aan de achterkant 
van het appartementencomplex is een afgesloten 
binnenruimte aangelegd met 53 parkeerplaatsen, 
waarvan zes met een laadpaal voor elektrische 
auto’s. 

Wij leggen het komende jaar de openbare ruimte 
aan de voorkant van het gebouw aan. Deze ruimte 
krijgt in ieder geval een wateropvang voor als het 
veel heeft geregend.

Wijkvernieuwing
Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn 
investeren onder de vlag van Mijn Buurt Assen flink 
in de Oude Molenbuurt. Met een grootschalige 
wijkvernieuwing worden o.a. bestaande woningen 
van binnen en buiten grondig aangepakt en 
energiezuinig gemaakt. In de afgelopen jaren is 
de buurt al op veel plekken zichtbaar opgeknapt. 
Daarnaast zijn verouderde woningen gesloopt 
en bouwt Actium duurzame nieuwbouw terug. 
Samen met bewoners worden plannen gemaakt 
en initiatieven opgezet die bijdragen aan een 
levendige woon- en leefomgeving in de Oude 
Molenbuurt.

Fotobijschrift: Monique 
Boeijen (directeur-bestuur 
Actium) zorgt voor een 
gezellig onthaal van eerste 
bewoners. (foto: Ineke 
Heijting)

Hondenspeelplaats Marsdijk
Acht vrijwilligers hebben onder andere met  
steun van ons een aantrekkelijke honden-
speelplaats in de wijk Marsdijk gerealiseerd. 
In oktober werd deze geopend naast het 
natuur gebied Het Kleuvenveld aan het 
Noord Willems Kanaal. Kleinere hondjes 
hebben aparte speeluurtjes. Nieuwsgierig 
of vragen? Kijk dan op de Face book pagina 
Hondenspeelplaats Marsdijk of stuur een mailtje 
naar hondenspeelplaatsmarsdijk@outlook.com.

Ondanks alle corona-
maatregelen zitten 
buurtbewoners niet stil. 
Er gebeurt veel in de 
wijken. We laten drie  
inspirerende voor-
beelden zien.

Spelen in Kloosterveen 
De bewoners in de buurt van de Buxushage  
maken veel gebruik van de speeltuin in hun  
buurt. Niet alleen spelen de kinderen er veel,  
ook organiseren ze daar regelmatig activiteiten. 
De buurt maakte een plan voor het opknappen  
en uitbreiden (met o.a. evenwichtstoestellen)  
van de speeltuin. Mede dankzij onze steun,  
kan in het nieuwe jaar gestart worden met  
de werkzaamheden.

Pittelo is in beweging!
Buiten is het af en toe best fris, maar dat 
weerhoudt buurtbewoners uit Pittelo er niet van 
om nog iedere week buiten te sporten. 
Onder leiding van een medewerker van Mijn 
Buurt Assen wordt er op anderhalve meter 
met elkaar actief bewogen. Lekker voor de 
vitaliteit en om gezond te blijven! Ook iets voor 
in jouw buurt? Neem contact met ons op en we 
bespreken graag de mogelijkheden.

Samen maken we een vernieuwde 
Oude Molenbuurt. Een buurt om 
trots op te zijn; kansrijk en volop 
in beweging. Waar het draait om 
bewoners.

Fotocredits: wijkreporter Jantina Mulder

Fotocredits: wijkreporter Johan Boetes


