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Aan de slag 
in jouw buurt
 
Wijkvernieuwing 
Schildersbuurt
Het afgelopen jaar werd duidelijk dat we de 
woningen in de Schildersbuurt gaan slopen en 
vervangen door nieuwbouw. Samen met een 
klankbordgroep van bewoners, de gemeente en de 
architect werken we de plannen voor de nieuwbouw 
uit. We zijn er nog niet helemaal uit, maar we 
vertellen u graag meer over wat we nu weten.

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

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 Marloes Oort
Projectopzichter Jan Klinkhamer

Vaart Welzijn, buurtteam Assen Oost

Buurtwerker  Djodjie Rinsampessy
 info@mijnbuurtassen.nl

Gemeente Assen

Wijkcoördinator Bernardine Bolwijn
 info@mijnbuurtassen.nl

Contactpersonen

Overlast en 
tuinonderhoud

We vragen graag uw aandacht voor de 
leefbaarheid in de wijk. De komende jaren gaan we 
slopen en bouwen in de wijk. Bewoners vertrekken 
en de lege woningen zijn tijdelijk in gebruik. Dat 
betekent dat het erg belangrijk is om aandacht 
te hebben voor elkaar en uw woonomgeving. 
We willen geen mensen in de wijk die komen 
rondstruinen of er nog iets te halen valt. 

Daarom een dringend verzoek aan iedereen:
• houd uw tuin en de brandgang netjes;
• laat schuurtjes en overkappingen netjes achter 

als u vertrekt uit uw woning. 

Samen zorgen we er voor dat het fijn wonen blijft in 
de wijk!

Op vrijdag 25 november organiseerden de gemeente, 
Vaart Welzijn en Actium vanuit Mijn Buurt Assen 
een grote opruimdag in de wijk. Heel veel bewoners 
staken de handen uit de mouwen en hielpen mee. 
Naast het opruimen van grof vuil uit eigen huis en tuin 
hielpen jullie ook elkaar. Mooi om te zien. We haalden 
vier volle containers weg, dat ruimt lekker op! 

Handen uit de mouwen tijdens de opruimdag

Fun & Feestverhuur uit Assen stond de hele dag 
klaar met koffie en thee. Tussen de middag waren er 
lekkere broodjes en een kom soep. Rond 15.00 uur 
kwam wethouder Albert Smit nog een kijkje nemen 
in de wijk. Hij was onder de indruk van al het werk 
dat gedaan is. De dag werd afgesloten met een kop 
koffie met gebak.
  

Op 14 november organiseerde huurdersplatform 
MEVM een bewonersavond voor alle bewoners van 
de Schildersbuurt. MEVM vindt het belangrijk om 
van bewoners te horen of ze voldoende betrokken 
zijn bij de plannen en voldoende informatie hebben 
gekregen. Ook wil de MEVM weten of bewoners extra 
hulp nodig hebben en of er nog andere vragen zijn 
over de wijkvernieuwing. Verder vroeg de MEVM wat 
Actium kan verbeteren en wat voor rol MEVM daarin 
kan spelen. Met een opkomst van 26 bewoners was het 
een geslaagde avond. Bewoners hebben hun vragen 

en zorgen kunnen delen met MEVM. Belangrijkste 
aandachtpunten die deze avond naar voren kwamen, 
zijn vooral de communicatie en duidelijkheid richting 
bewoners. MEVM heeft het verslag van de avond 
met Actium besproken. De bewoners die aanwezig 
waren, hebben het verslag met de reactie van Actium 
ontvangen.

Wilt u de nieuwsbrieven nog eens teruglezen? 
Ze staan op onze website: www.actiumwonen.nl/
projecten/assen-schildersbuurt 

Terugblik bewonersbijeenkomst MEVM
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Modellen voor een nieuwe 
wijkindeling nog niet definitief

Actium presenteerde 2 modellen in de klank-
bordgroep. Op de afbeeldingen hieronder ziet u 
hoe deze modellen eruit zien. 

Model 1 is een variant op het model dat in de 
bijeenkomst met de klankbordgroep favoriet 
was. In model 2 is meer ruimte voor grotere 
gezinswoningen. Daar is vraag naar vanuit 
de buurt. Ook is in model 2 ruimte voor meer 
woningen. Op de ‘Plant je vlag dag’ in april kwam 
het groener maken van de buurt als wens naar 
voren. Hier willen we graag voor zorgen en dat 
kan in model 2 wel en in model 1 niet. Voor de 
uitvoering van model 2 zijn meer veranderingen 
in de openbare ruimte nodig. De gemeente heeft 
meer tijd nodig om goedkeuring hiervoor te 
krijgen. Daarom kunnen u nu nog niet laten weten 
welk model het wordt.

Onderwerpen uit de 
klankbordgroep
In de bijeenkomst met de klankbordgroep op 26 oktober 2022 zijn een aantal onderwerpen besproken. 
Op deze pagina’s leest u hier meer over.

Behoefte aan woningen 
met meer slaapkamers

In de bijeenkomst met de klankbordgroep in 
oktober vertelde Actium dat de levensloop-
bestendige en kleine eengezinswoningen 
2 slaapkamers krijgen en de grote 
eengezinswoningen 3 slaapkamers (waarvan 
1 slaapkamer op zolder). Een deel van de 
klankbordgroep gaf aan het liefst woningen 
met 4 slaapkamers terug te zien. Of een woning 
met 3 slaapkamers, waarbij bewoners zelf een 
vierde slaapkamer kunnen maken op zolder. 
Er zijn meer mensen in de wijk die dit graag 
willen. De woningen worden breder als er meer 
slaapkamers in komen. Actium onderzoekt met 
Laos landschapsarchitecten en aannemer Trebbe 
Bouw of dit mogelijk is. We bekijken nu samen 
wat dit betekent voor beide modellen. 

Verhuizen buiten de buurt of 
tijdelijk naar een wisselwoning en 
dan naar een nieuwbouwwoning

Omdat uw woning wordt gesloopt moet u verhuizen. 
U heeft hiervoor verschillende keuzes:
1. U zoekt een andere woning via Thuiskompas 

en verhuist buiten de Schildersbuurt. Als we 
de nieuwe woningen bouwen kunt u kiezen 
om terug te keren naar een nieuwe woning 
in de Schildersbuurt. Hiervoor geldt de 
terugkeerregeling in het sociaal reglement. 

2. U maakt tijdelijk gebruik van een wisselwoning. 
Voor de wisselwoningen gebruiken we de lege 
woningen in de wijk. Deze zijn in beheer bij 
AdHoc. In de wisselwoning zit vloerbedekking en 
raambekleding. Uw eigen spullen verhuizen mee 
naar deze tijdelijke woning. Als uw nieuwe woning 
klaar is, verhuist naar de nieuwe woning. Tijdens 
uw verblijf in de wisselwoning blijft u de (kale) 
huur van uw huidige woning betalen.

Hoe zit het nu met de 
vergoeding voor 
verhuis- en 
herinrichtingskosten en 
terugkeervergoeding 

In het sociaal reglement staat dat u bij 
verhuizing recht heeft op de wettelijke verhuis- 
en herinrichtingskosten vergoeding. Tijdens de 
laatste bijeenkomst met de klankbordgroep was 
het niet helemaal duidelijk hoe het nu zit met de 
terugkeervergoeding voor mensen die gebruik 
maken van een wisselwoning. Daarom leggen wij 
dit hier nog een keer uit. 

• Verhuist u naar een woning buiten de 
Schildersbuurt, dan ontvangt u € 6.505,-. 

 Als u later terug verhuist naar een nieuwe 
woning in de Schildersbuurt, ontvangt u  
nog € 2.700.-. In het sociaal reglement valt dit 
onder de terugkeerregeling. 

• Maakt u tijdelijk gebruik van een wisselwoning 
en keert u terug naar een nieuwe woning, 
dan krijgt u de terugkeervergoeding van 
€ 2.700,- ook. Samen met de verhuis- en 
herinrichtingskostenvergoeding van € 6.505,-.

In beide gevallen krijgt u dus 
€ 6.505,- + € 2.700,- = totaal € 9.205,-.

Toewijzing woningen

Actium wijst de nieuwe woningen op de volgende 
manier toe:
1. Bewoners die gebruik maken van de 

wisselwoning hebben de eerste keus om terug 
te gaan naar hun oude adres.

2. Bewoners die gebruik maken van een 
wisselwoning en niet terug kunnen of willen  
naar hun oude adres, kiezen een andere plek.  
De bewoner die het langst in de wijk woont,  
mag als eerste kiezen.

3. Daarna kiezen bewoners die verhuisd zijn buiten 
de wijk. Ook hier kiest de bewoner die het langst 
in de wijk woont als eerste.

4. Toewijzing via Thuiskompas.

Pluspakket voor gebruikers 
van wisselwoning
 
Tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep 
vertelden we dat Actium dingen voor u kan regelen 
rond de verhuizing van de wisselwoning naar 
de nieuwe woning. De kosten hiervan worden in 
mindering gebracht op de verhuiskostenvergoeding. 
We noemen dit een pluspakket. Er is 6 tot 8 weken 
tijd om te verhuizen van de wisselwoning naar de 
nieuwe woning. 

Een aantal mensen uit de klankbordgroep dacht mee 
over de mogelijkheden van zo’n pluspakket. 
Wat zou er in een pluspakket kunnen: 
• hulp bij verhuizen;
• wandafwerking in de nieuwe woning;
• laminaat;
• kooktoestel + pannenset.

De kosten van het pluspakket betalen wij van de 
vergoeding waar u recht op heeft. De kosten zijn op 
dit moment best hoog. Er blijft weinig geld over van 
de vergoeding als u voor een pluspakket zou kiezen. 
Actium is opnieuw in overleg met leveranciers om 
te onderzoeken of de onderdelen uit het pluspakket 
nog goedkoper in te kopen zijn. We houden hierbij 
rekening met de kwaliteit. 

Model 1 Model 2

Welk pluspakket zou u kiezen? 

Zou u kiezen voor een pluspakket? Of krijgt u 
liever het hele bedrag en regelt u alles zelf? 
De klankbordgroep vroeg ons om bij u na 
te vragen of u gebruik wilt maken van een 
pluspakket. Maar ook wat daar dan volgens u in 
ieder geval in zou moeten zitten. Als we weten 
wat de meeste bewoners willen, werken wij het 
pluspakket verder uit. De vragenlijst zit bij deze 
nieuwsbrief. U kunt deze invullen en inleveren bij 
de Lonerstraat 13. Wilt u hulp bij het invullen, neem 
dan contact op met Margriet Broekema. 

LET OP: wat u in de vragenlijst invult is 
nog geen definitieve keuze!


