
 
 

Jaarverslag 2020-2021 - Vereniging Assen Oud Zuid. 

In de jaren 2020 en 2021 hadden we te maken met de Coronapandemie. Om die reden zijn tal van 

activiteiten afgelast, denk hierbij aan de ZomerBuurtBorrel en de Nieuwjaarsbijeenkomst, maar ook 

de ledenvergaderingen. Met enige creativiteit en vindingrijkheid hebben we toch enkele alternatieve 

(buiten)activiteiten kunnen aanbieden. Daarnaast spelen er natuurlijk tal van zaken in onze wijk.  

Dit verslag geeft een overzicht van deze alternatieve activiteiten én wat er zoals speelt in onze wijk in 

de periode 2020-2021. 

 

Activiteiten. 

1. Fotopuzzeltocht 

In december 2020 en in december 2021 is huis-aan-huis een fotopuzzeltocht verspreid. Inwo-

ners van onze wijk konden met de puzzel straten herkennen, welke tot een woordraadsel 

leidde. Uit de goede oplossing werden drie winnaars getrokken, die verrast werden met 

mooie prijzen. 

Van deze puzzel is veel gebruik gemaakt en zijn veel positieve reacties ontvangen. Dus in de-

cember 2022 volgt een nieuwe puzzel. 

2. Wandelingen in het Asserbos met Marten van Dijken. 

In het Asserbos zijn een aantal wandelingen georganiseerd, waarbij Marten van Dijken als 

gids optrad. Op deze wijze zijn veel wandelaars o.a. geïnformeerd over het ontstaan van het 

Asser Bos en de rol van het Asser Bos in de oorlogsjaren.   

3. Gezellig samen eten. 

Deze activiteit, gezellig samen eten in het Duurzaamheidscentrum, heeft maar enkele keren 

plaatsgevonden. Inmiddels zijn we in 2022 hiermee weer begonnen. 

4. Jeu de boules. 

Nabij Zuidhaege ligt een jeu de boules baan, welke in 2020 door de Gemeente Assen is opge-

knapt. Een vaste groep inwoners maakt bij mooi weer in de zomer gebruik van deze baan.  

5. Welkom in de wijk.  

Nieuwe inwoners in onze wijk worden welkom geheten door de vereniging door de overhan-

diging van een bloemetje en een korte vermelding van de werkzaamheden van onze vereni-

ging. Voor de goede orde moet worden gemeld, dat de vereniging er niet in zal slagen alle 

nieuwe inwoners welkom te heten. Wij ontvangen hiervoor, vanwege privacy, geen meldin-

gen en kunnen alleen op basis van een tip of verhuizing/verbouwing worden gewezen op een 

nieuwe inwoner. 

6. Heruitgave ‘Buurt met karakter’. 

In 2013 is het boek ‘Buurt met karakter – Assen Oud-Zuid en haar bewoners’ uitgegeven. Al 

geruime tijd was het boek niet meer te verkrijgen. Vanwege diverse verzoeken heeft de ver-

eniging besloten tot een beperkte herdruk over te gaan. De kosten bedragen € 30,00 per 

boek. 

7. XXL-Paasei 



 
 

Op de Brink werden een groot aantal paaseieren getoond voor het Drents Museum. De deco-

ratie is gedaan door schoolleerlingen, wijkbewoners van Assen en vele organisaties (zorgcen-

tra, AOC, wijkverenigingen, etc.) die Assen rijk is. 

 

Het XXL-ei Project was een initiatief van Karin Kingma (docent kunstvakken – CS Vincent van 

Gogh) en heeft vooral tot doel Assenaren met elkaar te verbinden. Ook onze wijkvereniging 

Assen Oud Zuid heeft zo’n 80 cm groot ei in de wacht gesleept en onder handen genomen. 

We hadden graag onze buurtbewoners hierbij betrokken, maar Corona gooit ook hier roet in 

het eten. Daarom heeft het bestuur deze leuke klus op zich genomen. 

8. Energiebesparing en duurzaamheid. 

Op initiatief van een van onze leden hebben we een werkgroep gevormd, dat zich gaat bezig-

houden met energiebesparing en de vraag wat het betekent als je je woning ‘gasloos’ zou 

willen maken. 

Het lag in de bedoeling om in december 20222 een avond te beleggen over dit onderwerp. 

Door de Coronapandemie is dit initiatief verschoven naar 2023.  

9. Sociale cohesie. 

Met het woord sociale cohesie bedoelen we de mate van samenhang en verbondenheid bin-

nen een bepaalde groep mensen. Dit kan een land zijn, bijvoorbeeld Nederland, maar dit kan 

ook gaan over een straat of wijk. 

Bij een grote mate van sociale cohesie, kunnen mensen elkaar bijvoorbeeld goed helpen, of 

elkaar een gunst verlenen. Ook wordt gezegd, dat een grote mate van sociale cohesie het so-

ciaal kapitaal van mensen vergroot. Sociaal kapitaal is eigenlijk een verzamelnaam voor alle 

contacten, vrienden, familieleden, collega’s en andere kennissen die je hebt. Door een groot 

sociaal kapitaal, heb je meer toegang tot mensen die je kunnen helpen, steunen of je advies 

kunnen geven.  

De vereniging wil hiermee aan de slag, echter in de Corona-periode was dit onmogelijk en is 

dit punt verschoven naar 2023. 

10. Vernieuwing website. 

Onze website is de plek waar onze inwoners en anderen informatie kunnen vinden over onze 

wijk en over onze activiteiten. Ook bestaat de mogelijkheid je op te geven als lid of een mail 

te sturen.  

De oude website kende veel beperkingen en was weinig attractief. Met de webdesigner is 

een nieuwe website ontworpen, die lekker fris oogt en veel mogelijkheden biedt voor foto’s 

en afbeeldingen van onze wijk.   

 

 

Wat speelt er in onze wijk? 

1. Parkeerproblematiek. 

In 2020 introduceerde de Gemeente Assen een nieuw parkeerbeleid. Door het plaatsen van 

parkeerzuilen in verschillende wijken in Assen kon de Gemeente Assen een ander beleid voe-

ren, waardoor de parkeerboetes niet naar staatskas vloeien, maar naar de Gemeentekas. 



 
 

Onze vereniging, samen met enkele inwoners, hebben geprotesteerd tegen deze beleidswij-

ziging; voorzien werd dat het nog drukker zou worden in onze wijk en dat daardoor de par-

keerproblemen zouden toenemen. 

Het maken van bezwaar en enkele gesprekken met de betrokken ambtenaren hebben helaas 

nog geen enkel effect gehad. Door de Coronapandemie was het moeilijk een representatief 

beeld te monitoren.  

Afgesproken is in 2022, met een nieuw college, hiervoor opnieuw de aandacht te vragen. 

2. Leefbaarheid in onze wijk. 

In januari 2021 werd bekend dat Villa Boschlust mogelijk bewoond zou gaan worden door 

demente bejaarden.  Daarnaast was het gerucht dat in het begin van de Beilerstraat ex-delin-

quenten zouden worden gehuisvest. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat onze vereniging aandacht heeft gevraagd bij de 

Gemeente Assen wat nu precies de criteria zijn om bepaalde groepen wel/niet in een wijk te 

plaatsen. Het gevoel was aanwezig dat de inclusieve samenleving komt steeds vaker exclusief 

terecht in een paar wijken in de gemeente. 

Hierover was een informatieavond met de wethouder gepland; deze is door de Coronapan-

demie geannuleerd. In 2023 wordt een nieuwe poging ondernomen.   

3. Monumentenonderhoud. 

Een lid van onze vereniging maakte ons er attent dat het onderhoud van een karakteristiek 

pand en door de gemeente Assen aangewezen monument te wensen overlaat.  De zorgplicht 

van de eigenaar is volstrekt onvoldoende. 

Nader onderzoek door de vereniging bij de Gemeente Assen wees uit dat het ‘label monu-

ment’ weinig tot niets inhoud. Met andere woorden – de Gemeente Assen kan hierin bijna 

niets betekenen. Op dit moment zijn we hierover nog in gesprek. 

4. Inrichting van onze wijk. 

Incidenteel worden wij door de Gemeente Assen geconsulteerd of spreken wij onze zorg uit 

over de inrichting van onze wijk als het gaat om het verkeersbeleid. Zo hebben wij een advies 

uitgebracht over de rijrichting in de Pr. Beatrixstraat en hebben aandacht gevraagd voor de 

gevaarlijke oversteek bij het Drostenlaantje en het Kerkplein. Inmiddels zijn er zebrapaden 

aangelegd nabij het Kerkplein en markeringen voor fietsers op de Zuidersingel. 

5. Uitbreiding mini-bieb. 

Van de mini-bieb, gesitueerd op de hoek Wilhelminastraat-Pr. Beatrixstraat, wordt veel ge-

bruik gemaakt. Besloten is een tweede mini-bieb te plaatsen nabij het Iepenlaanplantsoen.  

6. Herziening statuten. 

De nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen, en ook de ontwikkeling van digitale com-

municatiemiddelen, maakte het noodzakelijk nieuwe staturen in eigen beheer op te stellen. 

In 2021 is hiertoe een start gemaakt. Inmiddels zijn de nieuwe statuten op de ALV in mei 

2022 goedgekeurd.   

 


