


Op 30 januari werd een 

multifunctioneel plein voor 

het Dr. Nassau College 

Quintus geopend. Een mooie 

aanvulling op de bestaande 

loopsportroute in de wijk.

Nieuwe speel- en ontmoetingsplek 

Samen met omwonenden heeft de school 
plannen bedacht om de ruimte om te toveren 
tot een sportieve speel- en ontmoetingsplek 
voor iedereen in de wijk. Door zelf subsidiegeld 
bij elkaar te sprokkelen en met een kleine 
bijdrage vanuit Mijn Buurt Assen kon dit 
gerealiseerd worden. Mijn Buurt Assen droeg 
daarnaast letterlijk een steentje bij door keien 
- die in Assen Oost lagen - te leveren. Het 
resultaat mag er in ieder geval zijn!

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. Wist je dat je hier ook 
livebeelden vanuit de Mr. Groen 
van Prinstererlaan kan vinden?

Er wordt hard doorgewerkt in De 

Lariks. Actium is op verschillende 

plekken in Luchiesland-Zuid aan 

het bouwen. De eerste twintig 

nieuwe gasloze woningen aan de 

Stadhouderslaan zijn inmiddels 

opgeleverd. Daarnaast heeft de 

gemeente een deel van de riool- 

en straatwerkzaamheden afgerond 

en zijn de eerste hagen geplant.

De nieuwe bewoners namen op 14 
februari de sleutels van hun woning aan 
de Stadhouderslaan in ontvangst. Nadat 
er flink geklust en geschilderd is, zijn de 
eerste bewoners inmiddels in hun woning 
getrokken.

Aan de slag met groene tuinen 
En het voorjaar komt eraan… dus het 
perfecte moment om ook de tuin aan 
te pakken. En wat is er mooier dan een 
groene tuin? Actium nam het initiatief om 
bewoners hierbij te helpen. Op zaterdag 
29 februari kregen zij in het BIC uitleg 
en tips van een hovenier over hoe je het 
beste een groene en duurzame tuin aan 
kunt leggen. Om bewoners te stimuleren 
en enthousiasmeren, konden zij direct een 
pakket uitkiezen om hun eigen tuin mee 
in te richten. Bewoners konden kiezen uit 
biodiversiteit, voedsel en bloemen en een 
eetbare tuin. Zo werken we samen aan een 
groenere buurt.

Bruisende buurtideeën 
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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

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

· Marsdijk, Kiepheugte 90 
 geopend van maandag t/m vrijdag
 van 10.00 - 12.00 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

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 
vernieuwd en 
vergroend! 

Heb je vragen over de wijk-
vernieuwing in De Lariks?
Kom naar het inloopspreekuur in het 

Buurt Informatie Centrum aan de Linthort 

Homanstraat 13. Elke woensdag zijn het 

buurtteam en de wijkagent aanwezig tussen 

13.30 en 14.30 uur. Op donderdagmorgen van 

9.00 tot 10.00 uur is er een inloopspreekuur 

met de wijkcontactpersoon Jelmer Norder 

(gemeente Assen) en Lia van der Weijde 

(Actium). Kijk ook op www.mijnbuurtassen.nl/
lariks

Meer contact door zitje 
Pelikaanstaete

Het begon met buurtbewoonster Fina. 
Zij had het idee om een bankje met over-
kapping te plaatsen bij de Pelikaanstaete. 
Zij betrok buurtbewoners hierbij en hield 
een succesvolle handtekeningenactie. 
Samen met Mijn Buurt Assen werd het zitje 
geplaatst en in januari feestelijk geopend.  
Fina: “Hierdoor komen we wat vaker 
bij elkaar en vinden ontmoetingen en 
gesprekken plaats. Dat is toch hartstikke 
mooi?”

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.

Foto: wijkreporter Ineke Heijting

Buurtbewoners weten Mijn Buurt 

Assen steeds beter te vinden. Zo 

krijgen we regelmatig verzoekjes 

met leuke ideeën voor de buurt 

en of we deze samen kunnen 

realiseren. De afgelopen tijd waren 

we bijvoorbeeld met deze twee 

buurtideeën bezig.

Buiten bewegen en een sociale 
ontmoetingsplek, dat is het idee achter 
de plannen voor het maken van een 
pumptrack op Valkenstijn in Assen Oost. 
Een pumptrack is eigenlijk een fietspad 
met bulten en bochten. Geasfalteerd, 
zodat het geschikt is voor allerlei soorten 
wielen. Van loopfietsje, step, skateboard 
en rolschaatsen tot crossfiets. Een leuke 
en laagdrempelige speelvoorziening 
voor kinderen van alle leeftijden! 

Al twee jaar zijn buurtbewoners met 
dit idee aan het werk. Er zijn meer dan 
600 handtekeningen opgehaald en er 
is contact met bijvoorbeeld scholen, 
BSO en kinderopvang. Mijn Buurt Assen 
is actief betrokken bij dit vernieuwende 
idee. Het is de bedoeling dat de 
pumptrack aan het begin van de zomer 
in gebruik wordt genomen.

Vernieuwend idee voor buiten bewegen en spelen

Loopsportroute 
Deze week is het alweer twee jaar geleden 
dat de Loopsportroute door de Oude 
Molenbuurt werd aangelegd. Nog altijd 
wordt de route regelmatig gewandeld of 
gefietst door wijkbewoners. Ook voerden we 
in de afgelopen jaren verbeteringen door 
om de route voor iedereen zo toegankelijk 
mogelijk te houden. Dit deden we aan de 
hand van een onderzoek dat studenten 
van de Hanzehogeschool Groningen voor 
ons deden in de buurt. Meer weten over de 
loopsportroute? Neem dan eens een kijkje op 
www.mijnbuurtassen.nl/loopsportroute LIVE


