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Aan de slag 
in jouw buurt

Wijkvernieuwing 
Schildersbuurt
Actium heeft plannen voor de sloop van 100 
van haar huurwoningen in de Schildersbuurt. 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u als 
omwonenden over de plannen voor de 
wijkvernieuwing. Zo bent u op de hoogte 
en weet u waar u terecht kunt met vragen. 
Huurders van Actium die in de betreffende 
woningen wonen, zijn op de hoogte van 
de plannen door bewonersbijeenkomsten, 
huisbezoeken en een nieuwsbrief.

Actium

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

0592 -400 100

Projectleider Actium Rik Lourens
 0592-400 100
Gebiedscoördinator Marloes Oort
Projectopzichter Jan Klinkhamer

Vaart Welzijn, buurtteam Assen Oost

Buurtwerker  Djodjie Rinsampessy
info@mijnbuurtassen.nl

Gemeente Assen

Wijkcoördinator Lubbo Sap
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Contactpersonen

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. 

Henriëtte Ronnerstraat
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Deze nieuwsbrief is verspreid onder direct omwonenden 
van onderstaande straten. Als we het hebben over 
‘de Schildersbuurt’, dan bedoelen we deze straten.
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Hoe zijn bewoners van 
de te slopen woningen 
geïnformeerd?
In maart en juni organiseerden wij 2 bijeenkomsten om 
bewoners te vertellen over de plannen. Daarnaast is er 
een klankbordgroep samengesteld om met ons mee te 
denken en te praten over de toekomst van hun buurt. 
Ruim 30 bewoners uit de wijk meldden zich hiervoor 
aan. In de bijeenkomsten met de klankbordgroep toetst 
Actium ideeën en plannen voor de wijk. 
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Voorlopige 
planning
± eind 2022 
Plan klaar hoe de wijk eruit komt te zien.

± Tweede helft 2023
Start uitvoering plannen / sloop eerste fase.

De planning is afhankelijk van de te volgen procedures.

Woningen die leeg komen worden in beheer 
gegeven en bewoond via  Ad Hoc leegstandsbeheer.  
Zo voorkomen we dat er nu al teveel woningen 
onbewoond zijn. De woningen worden later gebruikt 
als wisselwoning.

De woningen worden niet in één keer gesloopt 
en gebouwd, maar in fasen. Bewoners krijgen de 
mogelijkheid tijdelijk in een wisselwoning te wonen. 
En daarna door te verhuizen naar een nieuwe woning.

Bewonersbijeenkomst
Zodra bekend is hoe de wijk eruit komt te zien 
organiseren wij een bewonersbijeenkomst. Dit is 
waarschijnlijk eind dit jaar. Als omwonende bent u dan 
ook van harte welkom. U ontvangt te zijner tijd een 
uitnodiging hiervoor. 

Ruim 30 bewoners gingen met ons de wijk in op 14 
april. Zij markeerden mooie of minder mooie plekken, 
situaties in de wijk. En lieten ons weten wat hun 
wensen zijn voor de toekomst van de wijk:

• 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;

Wensen uit de buurt
• 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.

Procedures en 
voorzieningen voor 
flora en fauna
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. Voor de beschermde diersoorten 
die voorkomen in de buurt, worden maatregelen 
getroffen. We voorzien omliggende woningen van 
nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en 
vleermuizen. De bewoners van de woningen waar 
deze nestkasten komen, zijn inmiddels op de hoogte. 
Deze procedures lopen nog dit jaar en in 2023.

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. 

Begin augustus informeerde Actium de huurders van 
de woningen in de Schildersbuurt over het definitieve 
besluit om hun woningen op termijn te gaan slopen. 
Er komen nieuwe huurwoningen voor in de plaats. 
De mensen die er nu wonen mogen en kunnen, als 
zij dat willen, terugkeren in de nieuwe woningen. 
Hoe de vernieuwde Schildersbuurt eruit komt te zien 
wordt nog uitgewerkt. Hierover zijn we in gesprek met 
bewoners (klankbordgroep), de gemeente en LAOS 
landschapsarchitecten.

Definitief besluit 
tot slopen
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