
 
 

Jaarverslag 2022 - Vereniging Assen Oud Zuid. 

In het jaar 2022 hebben we min of meer afscheid genomen van de Coronapandemie. Veel activitei-

ten konden gelukkig weer doorgaan. Dit verslag geeft een overzicht van deze activiteiten én wat er 

verder speelt in onze wijk in het jaar 2022. 

 

Activiteiten. 

1. Straatpuzzeltocht 

In december 2022 is huis-aan-huis een fotopuzzeltocht verspreid. Inwoners 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 2023 volgt een nieuwe puzzel. 

 

2. Wandelingen in het Asserbos met Marten van Dijken. 

In het Asserbos en in het centrum van Assen zijn een aantal wandelingen georganiseerd, 

waarbij Marten van Dijken als gids optrad. Veel inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt 

en zijn veel te weten gekomen over het Asserbos én over Assen.  

 

3. Gezellig samen eten. 

Deze activiteit, gezellig samen eten in het Duurzaamheidscentrum, heeft regelmatig plaats-

gevonden en blijkt in een behoefte te voorzien. 

 

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. Energiebesparing en duurzaamheid. 

Op initiatief van één van onze leden hebben we in 2021 een werkgroep gevormd, dat zich 

gaat bezighouden met energiebesparing en de vraag wat het betekent als je je woning ‘gas-

loos’ zou willen maken. 

In 2022 zijn er twee bijeenkomsten over dit thema geweest en is contact gezocht met de Ge-

meente Assen.  Eind 2022 begint er wat schot in de ontwikkelingen te komen en kunnen 

onze inwoners begin 2023 bij hun besparingsactiviteiten worden ondersteund.  



 
 

7. Nieuwjaarsreceptie en ZomerBuurtBorrel. 

Onze vaste, op traditie gestoelde, activiteiten werden goed bezocht. Wij voelden ons daarom 

gesterkt om in 2023 hier nog meer vorm en inhoud aan te geven. 

 

Wat speelt er in onze wijk? 

1. Parkeerproblematiek. 

Onze vereniging en – naar ons bekend – ook enkele inwoners van onze wijk hebben regelma-

tig geklaagd én overleg gevoerd met de Gemeente Assen over het parkeerbeleid. Er is op be-

paalde momenten gebrek aan parkeerplaatsen, vermoedelijk door een ruimhartige bedie-

ning van enkele bedrijven als het gaat om parkeervergunningen in combinatie met onvol-

doende handhaving.  

Het gevoel heerst helaas dat de Gemeente geen duimbreed ‘beweegt’.  

  

2. 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.  

Dit wordt gerealiseerd in 2023. 

 

3. 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.   

 

Verenigingszaken 

1. Ledenaantal. 

Het ledenaantal is de laatste jaren licht gegroeid. Momenteel schommelt het aantal rond de 

340 leden.  

 

2. Stila (Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen) 

Eén van de bestuursleden van onze vereniging heeft zitting genomen in het bestuur van Stila. 

Deze Asser-stichting heeft als doelstelling het contact in buurten te verbeteren en te stimule-

ren. Door deze relatie hebben wij enkele keren gericht gebruik kunnen maken van de subsi-

diemogelijkheden van Stila. 

 

3. Aanpassing werkgebied. 

Het was het bestuur niet duidelijk op welke wijze en op welke gronden het werkgebied van 

onze vereniging was bepaald. Deels door een verzoek en deels op basis van logica zal in de 

eerstvolgende ALV in 2023 een wijzigingsvoorstel worden ingediend.  

 

4. Vergaderingen. 



 
 

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd. In één van de vergaderingen is kennisgemaakt met 

Bernadine Bolwijn, wijkcoördinator van de wijken Centrum en Assen-Oost.  

Naast de vergaderingen is er regelmatig contact tussen de bestuursleden via mail en Whats-

App. 

 

5. Communicatie. 

De vereniging gebruikt verschillende communicatiemiddelen: 

• Website (www.assenoudzuid.nl) 

• Facebook 

• Mail 

• Flyers en nieuwsbrieven. 

De website en Facebook worden actief onderhouden en worden ook regelmatig bezocht. 

Mailings hebben veelal een meer persoonlijk karakter en worden uitsluitend aangeboden aan 

leden met een mailadres en hebben als doel leden specifiek te informeren. 

Flyers en nieuwsbrieven worden huis-aan-huis verspreid en zijn belangrijk voor het informe-

ren van al onze wijkbewoners over verschillende activiteiten en ontwikkelingen. 

http://www.assenoudzuid.nl/

