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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.

Ook in deze tijd waarin het 
coronavirus grip op ons heeft, 
zoeken we naar manieren om actief 
in wijken en buurten te blijven. 
Samen met inwoners hebben we 
oplossingen gevonden om met deze 
‘nieuwe werkelijkheid’ om te gaan, 
op anderhalve meter. 

Naast de projecten en het 
ondersteunen bij buurtideeën en 
activiteiten wilden we ook op een 
andere manier een bijdrage leveren. 
Daarom zijn de Buurt Informatie 
Centra (BIC’s) in Marsdijk, de 
Oude Molenbuurt en De Lariks al 

Veel bewoners van Kloosterveen 
hebben geen idee hoeveel 
speelplekken er zijn in hun wijk. 
Terwijl er juist zoveel kinderen 
wonen en buitenspelen en 
sporten zo leuk en gezond 
zijn. Daarom brachten we alle 
speelplekken letterlijk in kaart. 
Maar liefst 51 stuks zijn het!

een aantal maanden ingericht als 
noodopvang voor coronapatiënten. 
Om deze reden kunnen er helaas 
geen initiatieven en activiteiten vanuit 
deze BIC’s georganiseerd worden. 

Ook BIC Kloosterveen blijft 
voorlopig nog gesloten, omdat 
voldoende afstand houden hier 
lastig is. Vooral als er weer (bin-
nen)activiteiten worden opge-
start. Wel worden er in sommige 
buurten telefonische spreekuren 
gehouden en vinden er hier en 
daar weer activiteiten plaats op 
veilige afstand. Zoals gymnastiek, 

Spelen, 
ontmoeten  
en sporten
Voor de zomervakantie deelden 
wij de speelplekkaarten uit op de 
scholen. Ook organiseerden we een 
fotospeurtocht op Facebook. Dat 
leverde fanatieke speurneuzen op. 
We zijn in gesprek met een aantal 
buurtbewoners die graag meehelpen 
om een speelplek in hun buurt te 
onderhouden. Of die ideeën hebben 
om de speeltoestellen aan te passen, 
zodat het nog leuker en mooier wordt. 

Samen maken we de buurt

Ontdek de 
speelplekken in 
Kloosterveen

yoga, Latin Moves, Samen eten in 
De Lariks en Aanhaken. Houd vooral 
www.mijnbuurtassen.nl in de gaten 
voor het actuele aanbod en volg 
onze Facebookpagina.

Veel meer initiatieven!
Dat inwoners zich niet laten afschrikken 
door het coronavirus, mag duidelijk zijn. 
Want nog niet eerder zagen we zoveel 
creatieve ideeën om de buurten mooier, 
leuker en gezelliger te maken. Vooral in 
Pittelo stromen de aanvragen binnen. 
Super!

Kinderburgemeester Zenna ontvangt het eerste exemplaar 
van de speelplekkenkaart (fotocredits: wijkreporter Ineke Heijting)

Wil je zelf 
ook de 
speeltuinen 
ontdekken? 
Scan dan deze 
QR-code voor de 
speelplekkenkaart  
en een vrolijk filmpje.

scan mij!
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Meer weten over de 
ontwikkelingen in 
Assen Oost?
Neem dan eens een kijkje op 
www.mijnbuurtassen.nl/assenoost

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. 

www.mijnbuurtassen.nl

Stuur een mailtje 
Ideeën, vragen of tips? 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 veiligere buurt met – waar dat 
kan – meer groen, goede parkeervoorzieningen en 
smallere straten. De Lariks bloeit en groeit verder!

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.

Midnightwalk 
brengt maar liefst 

€ 15.000,- op!
Sinds 2009 organiseert Rotary 

club Assen-Noord jaarlijks in 

september de Midnightwalk. Met 

als doel deelnemers een leuke 

avond bezorgen en daarmee geld 

op te halen voor een goed doel. 

Tijdens de Midnightwalk worden duizenden 
deelnemers verrast door allerlei acts langs de 
route. Ze hebben kunnen genieten van muziek, 
dans, rare bewegende objecten, toneelstukjes 
en nog veel meer. De wandeling gaat vaak ook 
door gebouwen en komt langs onverwacht 
mooie plekken in onze stad. Na afloop 
ontvangen de deelnemers een speld. 

Helaas is het in 2020 anders, in verband met 
het coronavirus gaat de Midnightwalk niet 
door. Jammer voor de lopers, maar vooral 
voor het goede doel dat Rotary club Assen-
Noord wil steunen. Daarom zijn er toch 
speldjes gemaakt en verkocht om geld op te 
halen voor het goede doel. Ook werden de 
inwoners van Assen opgeroepen om zelf een 
alternatieve Midnightwalk in hun wijk te maken. 
De leukste inzendingen ontvingen een gevulde 
picknickmand. 

Bewoners 
denken mee over 
(nieuwbouw)plannen
In de buurt Aar, Delft, Stroom 

is Actium van plan om 102 

woningen te slopen en te 

vervangen door nieuwbouw. De 

gemeente grijpt dit moment aan 

om ook de openbare ruimte van 

de buurt op te knappen. Samen 

met bewoners denken we na 

over de toekomst voor de buurt. 

Begin dit jaar organiseerden we een aantal 
bijeenkomsten om bewoners te informeren over 
de sloopplannen en tegelijkertijd wensen en 
ideeën op te halen. Een werkgroep met bewoners 
gaat nu aan de slag om dit verder uit te werken. 

Feestelijke opening 
pumptrackbaan 
Assen Oost
Met een spectaculair 

rondje opende Sem Dijk 

op vrijdag 4 september de 

gloednieuwe pumptrackbaan. 

Deze Nederlands kampioen 

pumptrack uit Assen sprong 

met zijn fiets door een lint dat 

wethouder Bergsma samen met 

leerlingen van scholen in de 

buurt vasthield. Daarna gingen 

de kinderen de baan op. 

Wist je dat…?

Wethouder Bergsma: “Landgoed Valkenstijn is 
een mooie groene ontmoetingsplek in Assen 
Oost met veel activiteiten voor jong en oud. 
Het is fantastisch dat een aantal bewoners 
initiatief heeft genomen voor de aanleg 
van deze pumptrackbaan en dat zij dit met 
ondersteuning van Mijn Buurt Assen hebben 
gerealiseerd. Naast de dierenweide, de moestuin 
en de hondenspeelplek is er nu een prachtige 
pumptrack bijgekomen op Landgoed Valkenstijn. 
Een goede stimulans om in beweging te komen.”

Veilig en leuk voor iedereen 
“Eind september organiseren we workshops. 
Kinderen krijgen daar extra tips voor het fietsen 
op de pumptrack”, vertelt Jort van Straten van 
Vaart Welzijn. “Om het veilig en leuk te houden 
voor iedereen is het belangrijk dat gebruikers 
van de baan zich houden aan de spelregels. 
Het is bijvoorbeeld verplicht om een helm te 
dragen en je volgt de rijrichting die met pijlen 
op de baan staat aangegeven. Je zorgt dat de 
speelplek netjes en schoon blijft. Afval gooi je 
in de afvalbakken of neem je weer mee naar 
huis. Alle spelregels staan op een bord naast 
de pumptrack. Binnenkort wordt er nog een 
watertappunt aangelegd voor een gezonde 
dorstlesser.”

Ontmoeten in de Buurtschuur

De Buurtschuur op het terrein is ook bijna klaar. 
Buurtbewoners kunnen daar terecht voor een 
kop koffie, ranja of een ijsje en er is een toilet. Er 
komt een uitleen voor fietsjes, steps en helmen 
om te gebruiken op de pumptrack. Het is een 
ontmoetingsplek en startpunt voor activiteiten 
vanuit de buurt. 

Fotocredits: wijkreporter Ineke Heijting

Onrust wegnemen

Buurtwerker Romina Caria: "Bij bewoners zorgt 
de sloop van hun woning voor veel onrust en 
onzekerheid. Mensen zitten met vragen. Wat gaat 
er precies gebeuren en wanneer? Wat komt er 
voor terug? Waar word ik (tijdelijk) ondergebracht 
en wat worden de nieuwe woonlasten? Het is 
belangrijk om bewoners te betrekken bij het proces 
en mee te laten denken met de nieuwe plannen 
voor de buurt. Daarmee nemen we veel vragen en 
onrust weg.” Dat de communicatie ‘open en eerlijk’ 
is, staat voorop. Romina: “We geven duidelijk aan 
wat al vast staat, wat er staat te gebeuren en 
waar bewoners over mee kunnen denken.”

Tekenen en knutselen
Een werkgroep van bijna vijftien bewoners is eind 
augustus aan de slag gegaan met de wensen en 
ideeën uit de buurt. Romina: “In de eerste sessie 
hebben we met de werkgroep gesproken over de 
toekomstige woningen. Bewoners presenteerden 
hun ideeën aan de hand van tekeningen, mood-
boards en knutselwerken. Dat leverde mooie 
resultaten op. In de volgende sessie verwerken we 
deze wensen in een top 10. Actium neemt dit mee 
in de verdere uitwerking van de plannen.” Later 
deze maand gaat de werkgroep ook aan de slag 
met een wensenlijst voor de openbare ruimte.

Bezoek de burgemeester en 
wethouders in de Buurtschuur
Het college van burgemeester en wethouders 
wil meer in contact zijn met inwoners en weten 
wat er speelt in de wijken. Daarom bezoeken 
ze de komende tijd één voor één alle wijken. In 
september is het de beurt aan Assen Oost.

Woon jij in Assen Oost en wil je graag met het 
college van burgemeester en wethouders in 
gesprek? Kom dan op 29 september tussen 15.00 
tot 16.00 uur naar de Buurtschuur in Assen Oost. In 
verband met de coronamaatregelen wel graag even 
van te voren aanmelden via info@mijnbuurtassen.nl. 

De eerste prijs is op 11 september uitgereikt 
aan Grietje Kiers uit Noorderpark. Ook 
is de cheque van maar liefst € 15.000,- 
aangeboden aan het goede doel, de 
bestrijding van de kinderarmoede in Assen. 
Een geweldig bedrag dat mede dankzij 
sponsors is opgehaald.

Fotocredits: Lammert Aling

Er een route met beweegtoestellen 
wordt aangelegd onderaan de geluids-
wal langs de A28 in Baggelhuizen? 
Leerlingen van CS Vincent van Gogh 
maken de onderdelen van de toestel-
len. Als het allemaal lukt helpen zij ook 
bij de aanleg van dit buurtinitiatief.

Er sinds 1 september spreekuren 
plaatsvinden in de Noabershop 
aan de Rolderstraat 9? 
Elke woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur zijn medewerkers 
van Vaart Welzijn, gemeente 
Assen en Actium daar aanwezig. 
Je kunt hier bijvoorbeeld terecht 
met vragen over het wonen en 
het leven in jouw straat of wijk. 
Maar loop ook gerust even bin-
nen om jouw idee voor de buurt 
met ons te delen!

Het groenonderhoud bij winkelcen-
trum Het Sticht in Baggelhuizen 
door vrijwilligers wordt gedaan? 
Ze gebruiken hiervoor gereedschap 
van Mijn Buurt Assen.

De bewoners aan de Arthur van 
Schendellaan in Assen West straks 
prachtige bermen krijgen? 
Zij vroegen bij Mijn Buurt Assen 
bloemenmengels aan voor meer 
biodiversiteit en kleur in de straat.  
Wat leuk om te zien dat buren dit 
zo samen oppakken!


