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Aan de slag 
in jouw buurt
 
Wijkvernieuwing 
Schildersbuurt
In deze eerste nieuwsbrief voor de Schildersbuurt 
vertellen wij u hoe het ervoor staat met de 
plannen voor de vernieuwing van uw wijk. In de 
toekomst krijgt u vaker een nieuwsbrief van ons. 
Zo blijft u op de hoogte van de plannen en wat 
deze voor u betekenen. 

De nieuwsbrief is voor de 
bewoners van:
Henriëtte Ronnerstraat 1 t/m 47
Tooropstraat 1 t/m 47
Roessinghstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 20
Lonerstraat 1 t/m 19
Rembrandtlaan 1 t/m 19 en 2 t/m 20

Vaart Welzijn
We kunnen ons voorstellen dat het een spannende 
tijd voor u is. U weet nog niet precies wat er met uw 
huis gaat gebeuren. U heeft misschien vragen zoals: 
Waar moet ik naartoe als mijn huis wordt gesloopt? 
Kan ik terug naar mijn oude plek? Hoe moet ik dat 
allemaal regelen straks? Met veel vragen kunt u bij 
Actium terecht. Wilt u meer ondersteuning voor uw 
persoonlijke situatie, dan kunt u contact opnemen met 
Vaart Welzijn.

Het buurtteam van Assen Oost heeft wekelijks 
spreekuur aan de Brunelstraat 77. Op dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur. U kunt ze ook bellen of mailen via 
088 -123 09 99 of assenoost@vaartwelzijn.nl. 

Mijn Buurt Assen
Dagelijks zetten de gemeente Assen, 
woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn zich in 
voor groene, veilige en gezellige buurten in Assen 
onder de naam Mijn Buurt Assen. Dit gebeurt door 
projecten te organiseren, maar vooral door de 
initiatieven en ideeën van bewoners te stimuleren. 

Actium

Projectmedewerker wijken  Margriet Broekema
 Heeft u vragen voor Actium, dan kunt u Margriet bellen
 of mailen via: 
 m.broekema@actiumwonen.nl
 06-514 706 89

Projectleider Actium Rik Lourens
 0592-400 100
 r.lourens@actiumwonen.nl
Gebiedscoördinator Annet Laurijsen
Projectopzichter Jan Klinkhamer

Vaart Welzijn, buurtteam Assen Oost

Buurtwerker  Djodjie Rinsampessy
 info@mijnbuurtassen.nl

Gemeente Assen

Wijkcoördinator Lubbo Sap
 info@mijnbuurtassen.nl
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Inloopspreekuur
Op maandagen van 13.30 tot 15.00 uur is Margriet 
Broekema van Actium in het inloophuis. Dit is aan de 
Lonerstaat 13. Heeft u vragen, loop dan gerust even 
binnen. Kan Margriet uw vraag niet direct beantwoorden? 
Dan schrijft zij uw vraag op een lijst die aan de muur 
hangt in het inloophuis. Op deze manier kan iedereen 
die binnenloopt zien wat voor vragen er zijn. Hebben we 
het antwoord, dan vertellen wij u dat persoonlijk of in de 
nieuwsbrief.

Procedures
Om aan de slag te kunnen gaan in de wijk moeten we 
verschillende procedures volgen. Bijvoorbeeld bij de 
gemeente. Maar ook in verband met de flora & fauna wet. 
Deze procedures lopen nog dit jaar en in 2023. We hopen 
in de tweede helft van 2023 met het uitvoeren van de 
plannen te starten.
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Voorlopige 
planning

23 juni 
Inloopbijeenkomst voor alle bewoners. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging. Presentatie van de concept 
plannen voor de indeling van de wijk.

In juli 2022
Bericht van Actium over het besluit: slopen of 
renoveren.

Na de bouwvakvakantie 
(half augustus)  
Start van de huisbezoeken. U ontvangt hierover 
persoonlijk bericht.

Eind 2022
Plan klaar hoe de wijk eruit komt te zien.

Tweede helft 2023
Start uitvoering plannen.

Actium blijft in gesprek met de klankbordgroep en 
de gemeente over de plannen. Wij vertellen u meer 
tijdens bewonersbijeenkomsten, in nieuwsbrieven en 
bij een huisbezoek. Het huisbezoek is een afspraak 
bij u thuis met medewerkers van Actium. We praten 
dan met u over wat de plannen voor u persoonlijk 
betekenen.

Wat is er gebeurd sinds de 
bewonersbijeenkomst op 30 maart 

Ruim 70 bewoners kwamen naar de bewoners-
bijeenkomst op 30 maart. Actium vertelde toen dat 
er nog geen keuze is gemaakt om de woningen 
te renoveren of te slopen. Maar dat Actium wel de 
voorkeur heeft voor sloop. Tijdens de bijeenkomst 
meldde zich een aantal bewoners voor de 
klankbordgroep. Om met ons mee te denken en 
te praten over de toekomst van uw wijk. 
De klankbordgroep kwam al twee keer bij elkaar. 

Kom naar de 
bewonersbijeenkomst 
op 23 juni
U krijgt een persoonlijke uitnodiging met de tijd en 
locatie van deze bijeenkomst. U kunt daar de concept 
tekeningen van de nieuwe wijk bekijken. En we vertellen 
u meer over wat de plannen voor u betekenen. We 
horen graag wat u ervan vindt!

Ruim 30 bewoners gingen met ons de wijk in op 14 
april. Zij markeerden mooie of minder mooie plekken 
en situaties in de wijk. In een vragenlijst lieten zij ons 
weten wat hun hun wensen zijn voor de toekomst van 
de wijk. 

Dit is een aantal wensen uit de buurt:
• Graag aan beide kanten van de straat voorgevels. 

Dan is het fijner om in de voortuin te zitten;
• Graag uitkijken op groen in een straat met weinig 

auto’s;
• Een mix van verschillende soorten woningen, 

bijvoorbeeld kleine en grote eengezinswoningen, 
levensloopbestendige woningen en misschien een 
paar appartementen;

Plant je vlag dag

• De karakteristieke sfeer van de woningen 
behouden of terug laten komen in de nieuwe 
woningen;

• Aandacht voor de indeling van de woningen;
• Privacy aan de achterkant van de woning;
• Een veilige omgeving voor kinderen om te spelen 

en voor ouderen;
• Veel groen, maar wel goed onderhouden;
• Woningen zonder gasaansluiting en met 

zonnepanelen.

Kortom: De Schildersbuurt moet een rustige 
buurt worden voor jong en oud. Met ruimte voor 
ontmoeting op straat, veel groen en voldoende 
ruimte om te parkeren.

Klankbordgroep
In de klankbordgroep zitten ruim 30 bewoners uit 
de wijk. In de bijeenkomsten met de klankbordgroep 
toetst Actium ideeën en plannen voor de wijk. De 
leden van de klankbordgroep zijn de oren en ogen 
in de wijk en geven weer wat er leeft in de wijk. De 
leden van de klankbordgroep kunnen ons adviseren, 
maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die 
Actium maakt. In de nieuwsbrief vertellen wij u de 
belangrijkste dingen die in de klankbordgroep zijn 
besproken. 

Laos landschapsarchitecten verwerkte de wensen 
van de “Plant je vlag dag” in tekeningen voor de 
toekomstige wijk. De klankbordgroep bekeek de 
tekeningen en na hun opmerkingen maakten de 
landschapsarchitecten nieuwe tekeningen. U kunt de 
tekeningen bekijken op de bewonersbijeenkomst op 
23 juni. 

Elke maandagmiddag heeft Actium een inloop-
spreekuur in de wijk. U kunt daar uw vragen stellen. 
Op de “Plant je vlag dag” ging een groep bewoners 
de wijk in om te kijken naar wat moet blijven of wat 
weg kan. En wat wensen zijn voor de toekomst. Deze 
wensen zijn meegenomen in de concept tekeningen 
van de nieuwe wijk. Over de “Plant je vlag dag” en 
de bijeenkomsten met de klankbordgroep leest u 
verderop meer.

Vervangen oude 
elektrische meters 
door ‘slimme meters’
Heeft u nog geen ‘slimme meter’ om uw 
energieverbruik te meten? Dan komt Enexis nog bij u 
langs om de oude elektriciteitsmeter te vervangen. U 
krijgt hierover persoonlijk bericht van Enexis. Tot die 
tijd hoeft u niks te doen. 

De slimme meter is een digitale meter waarvan 
de standen op afstand worden uitgelezen door de 
energieleverancier en de netbeheerder. Met een 
slimme meter hoeft u geen meterstanden meer door 
te geven. Enexis moet de meters vervangen als deze 
niet meer voldoen aan de huidige eisen. We vroegen 
Enexis of de vervanging kan wachten tot we beginnen 
met de werkzaamheden. Dit kan helaas niet.


