KIES VOOR JOUW WIJK
Stem VVD Assen op 16 maart 2022

Voorwoord

We wonen, werken, ondernemen en
recreëren in ons mooie Assen. Een
gezonde stad met veel groen en goede
voorzieningen en regelingen. De
hoofdstad van de provincie Drenthe
waar we met z’n allen trots op zijn.
In de afgelopen periode hebben wij met
veel inwoners gesproken. Op vragen als
“wat gaat er hier goed en wat kan er
beter?” kregen we vooral tevreden en
positieve reacties. De meeste
Assenaren zijn tevreden met onze stad
en de wijk waarin ze wonen. Toch zijn
er ook zaken die inwoners in hun wijk
graag anders zien of die nog beter
kunnen.
We hebben goed geluisterd en willen
ons de komende vier jaren inzetten voor
verbeteringen. Dat doen we niet alleen,
dat doen we samen met onze inwoners.
Niet door regels voor te schrijven of te
verplichten, maar door onze inwoners
serieus te nemen, open en eerlijk te
informeren en te ondersteunen.
De coronapandemie heeft veel invloed
gehad, ook in Assen. Door de inzet van
onze inwoners en ondernemers en met
behulp van steunmaatregelen

blijven sociale en economische gevolgen
voorlopig beperkt. We zijn trots op de
flexibiliteit van Assen.
Onze vrijwilligers en raadsleden zetten zich
ook de komende jaren graag weer in voor
Assen. Onze stad waar iedereen met plezier
kan wonen en werken. Met zorg voor jong en
oud.
Met elkaar bouwen we samen verder aan
ons mooie Assen. Op woensdag 16 maart
2022 gaan we allemaal stemmen. Ik hoop
van harte dat jij dan kiest voor een kandidaat
van de VVD Assen. Met die stem kies jij voor
het optimistisch verder bouwen aan jouw
stad, aan jouw wijk. Kies op 16 maart 2022
de VVD Assen.
Gerard Pit
Voorzitter VVD Assen
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Kernpunten

De VVD Assen zet zich in voor een
levendig Assen. Met trots de
hoofdstad van de provincie Drenthe.
Een mooie stad waar het prettig
wonen en werken is voor jong en
oud.
Wonen
In heel Nederland is de vraag naar
woningen groter dan het aanbod. In de
Randstad zijn niet voldoende
mogelijkheden. Daarnaast kunnen
mensen verder van hun werk wonen
door meer digitaal te werken.
De VVD Assen wil kansen benutten. We
moeten ambitie tonen. Bouwen is goed
voor de economie van Assen. We gaan:
met spoed de bouwplannen voor
Kloosterveen uitvoeren en direct de
aanvullende ontsluitingsweg maken;
gevarieerde en duurzame woningen
aanbieden, met ruimte voor
burgerinitiatieven;
meer woningbouw in het centrum en
een goede verbinding met het
Havenkwartier realiseren.

"In Kloosterveen is nog ruimte
voor 2.500 extra woningen. Dit
willen we snel realiseren."

Jongeren
Onze jongeren zijn belangrijk voor Assen, zij
zijn de toekomst. De stad moet hen
voldoende opleidingen, werk, woningen en
plezier bieden. De VVD Assen wil jongeren
meer betrekken bij het aantrekkelijk maken
en houden van de stad. We horen vaak dat
er weinig te doen is voor onze jongeren.
Daarom gaan we:
jongeren stimuleren en begeleiden om
meer evenementen te organiseren;
jongeren op tijd helpen en ondersteunen,
zodat ze niet (verder) in de problemen
komen.
Ouderen
De inwoners van Assen worden gemiddeld
steeds ouder. Veel ouderen zullen langer
gezond blijven. Maar een grote groep zal ook
te maken krijgen met gezondheidsproblemen. De VVD Assen wil dat in onze
stad ook de ouderen zich gezien en
gewaardeerd voelen. Dit doen we door:
passende woonruimte voor ouderen te
realiseren;
eenzaamheid onder ouderen aan te
pakken;
de binnenstad en haar gebouwen
toegankelijk te maken voor iedereen.
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Lokale economie
Het midden- en kleinbedrijf is de
banenmotor van onze economie.
Daarom geven we ondernemers de
ruimte om te ontwikkelen. Ook:
pakken we de leegstand van
panden in het centrum aan door
ondersteuning bij herbestemming;
blijven we activiteiten en
evenementen in het centrum
stimuleren voor een levendige
binnenstad;
wordt de Toeristisch Recreatieve
Zone (TRZ) bij het TT-circuit verder
ingevuld. Met nadrukkelijke
aandacht voor modern en
verantwoord energie gebruik.
Duurzaamheid
We moeten de omslag naar
hernieuwbare energie maken. De VVD
Assen wil onze inwoners goed
informeren over de mogelijkheden en
hen ondersteunen bij deze omslag. We
willen dat:
we op een realistische wijze van het
aardgas af gaan. Het moet voor
iedereen betaalbaar zijn. Met
voldoende draagvlak en zonder
dwang vanuit de gemeente;
we duurzame energie vooral
opwekken met toekomstbestendige
en innovatieve technieken, waar dat
het meest effectief kan;

zonnepanelen vooral op daken komen.
Voor grote windturbines is geen plek in
Assen;
het gebruik van kernenergie en groene
waterstof wordt onderzocht;
we aan de rand van de stad
distributiepunten ontwikkelen. Om
goederen daarna met elektrische
voertuigen verder binnen de stad te
bezorgen.
Veiligheid
In Assen voelen inwoners zich soms onveilig.
In het centrum, maar ook in de eigen wijk.
Iedereen moet zich veilig voelen in onze
mooie stad. Daarom vragen we aandacht
voor:
meer ruimte en mogelijkheden voor de
wijkagenten, BOA’s en politie;
verbeteren van de verkeersveiligheid in
wijken;
meer cameratoezicht op plekken in het
centrum.
Wijken
De wijken vormen onze stad. Daarom zijn we
regelmatig de straat op gegaan om aan
inwoners te vragen: wat vind je goed in jouw
wijk? En wat kan er beter? In de volgende
hoofdstukken lees je wat we voor jouw wijk
willen betekenen.
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Assen-West: een groene en diverse buurt

De inwoners van Assen-West en
Baggelhuizen vinden hun wijk de
fijnste wijk om te wonen in Assen. De
wijk verbindt het centrum, het TTcircuit en de Baggelhuizerplas. Er is
veel groen in de buurt, allerlei
sportmogelijkheden en voldoende
scholen.
Wonen
In een aantal straten staan sociale
huurwoningen en koopwoningen door
elkaar. Dat maakt het voor de
woningcorporatie soms moeilijker om te
verduurzamen en te herstructureren.
VVD Assen wil dat de gemeente en de
woningcorporatie samenwerken om
deze problemen om te lossen.
Veiligheid
Op een aantal plekken in de wijk
ervaren inwoners overlast. Elke dag
ruimen zij glasscherven en wietzakjes
op. Inwoners durven ’s avonds niet bij
‘de bult’ te komen (de speeltuin tussen
de Fivelingostraat en Hunsingostraat).
Wie ben ik?
Mijn naam is Michiel Hasslacher.
Al een aantal jaren zet ik mij met
veel plezier in voor VVD Assen.
En nu ook voor Assen-West.
Wil je met mij in gesprek? Je
kunt mij bereiken op
campagne@assen.vvd.nl.

De wijkagent moet voldoende tijd krijgen om
een band op te bouwen met de
overlastgevers. En waar dat niet voldoende
is, gaat de politie handhaven.
Duurzaamheid
Woningbezitters in Assen-West en
Baggelhuizen houden de discussies over het
aardgasvrij maken van woningen in
Kloosterveen nauwlettend in de gaten. Veel
woningen zijn begin jaren ‘70 gebouwd.
Daarom zijn er flinke investeringen nodig als
ze aardgasvrij moeten worden gemaakt.
Daar zitten mensen niet op te wachten.
De gemeente moet eigenaren ondersteunen
met goede informatie. En door het zo
makkelijk en betaalbaar mogelijk te maken
om je huis te verduurzamen.
Groen- en straatonderhoud
Oudere bewoners geven aan dat het in de
koudste weken moeilijk is om bij het
winkelcentrum of de bushalte te komen.
Vanwege bevroren, gladde paden die
moeilijk schoon te vegen zijn doordat stenen
scheef liggen.
VVD Assen vraagt de gemeente hier op te
letten bij het onderhoud van straten en
bij het strooien van zout.
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Wie ben ik?
Ik ben Richard Klok en ik ben geboren en getogen in
Assen-Oost. Samen met mijn vrouw woon ik met veel
plezier in - wat mij betreft - de mooiste wijk van Assen. Ik
heb twee kinderen, twee bonuskinderen en drie
kleinkinderen. Naast een fijne baan bij Veiligheidsregio
Drenthe beleef ik veel plezier aan mijn werk als
gemeenteraadslid. Heb je vragen of wil je met mij in
gesprek? Dat kan via campagne@assen.vvd.nl.
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Assen-Oost: een rustige en groene wijk

Van Diepstroeten tot Vreebergen en
van het station tot aan de oostelijke
rand van de stad: Assen-Oost is een
ruime wijk met een diverse groep
inwoners. Als één van de oudste
wijken van Assen, heeft Assen-Oost
ook veel groen. Met als hoogtepunt
Landgoed Valkenstijn.
Inwoners van Assen-Oost zijn tevreden
over het wonen ‘achter het spoor’. De
wijk is de afgelopen jaren mooi
opgeknapt en er is weinig overlast. Ook
zijn er genoeg winkels in de buurt.
Wonen
Ook in een oudere wijk als Assen-Oost
moet de energietransitie een plekje
krijgen. In nieuwe huizen is dat
makkelijk. Zoals in de Diepstroeten en
andere nieuwbouw in de wijk. Maar
eigenaren van oudere huizen moeten
ook goed advies krijgen. Wij vinden
haalbaar en betaalbaar daarbij het
uitgangspunt. Daarom vinden we het
belangrijk dat de gemeente inwoners
ondersteunt bij het kiezen van
maatregelen.

Jongeren
Voor de jeugd zijn nog niet zo lang geleden
een pumptrack en natuurspeelplaats
aangelegd. Onder andere door de inzet van
de VVD Assen. Toch zien wij nog ruimte voor
verbetering.

"Voor oudere jeugd is er weinig te
doen in de wijk. Dit willen wij
samen met de jeugd oplossen."
Lokale economie
De detailhandel in Assen-Oost is vooral te
vinden in winkelcentrum Vredeveld: een fijn
winkelcentrum waar alle dagelijkse
boodschappen te krijgen zijn. Wij vinden het
belangrijk dat deze winkels ook in AssenOost blijven. Wij ondersteunen de winkeliers
waar nodig om goed te kunnen blijven
ondernemen.
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Marsdijk: een vriendelijke wijk

Marsdijk heeft goede voorzieningen,
veel groen en ruimte om te recreëren.
Maar de gemiddelde leeftijd stijgt en
het aantal inwoners daalt. Samen met
de bewoners willen wij werken aan
een veilige en aantrekkelijke wijk.
Veiligheid
Marsdijk voelt aan als een veilige wijk.
Toch zijn er plekken waar bewoners dit
anders ervaren. We willen de wijkagent
meer ruimte en mogelijkheden geven
om een aantal problemen op te lossen:
Hangjeugd bij de Opstandingskerk
en het Anne Frank park;
Drugsoverlast door dealers of
blowen op een aantal plekken in
Marsdijk.
Jongeren
We zien een prettige en gezonde
samenleving als een samenleving
waarbij we diversiteit hebben in de wijk.
En dat kunnen we alleen bereiken door
de wijk fijn te houden voor elke
generatie. Daarom willen we samen met
jongeren in gesprek over hun behoeftes
in Marsdijk.
Actieve wijk
Beweging is belangrijk om gezond te
blijven en in Marsdijk heeft men dat
goed door. Op een mooie dag zie je

Wie ben ik?
Mijn naam is Joel Lie. Ik ben
39 jaar en sinds 2012
Assenaar. Mijn eerste
ervaring met wonen in
Assen was hier in Marsdijk.
Als VVD vrijwilliger heb ik
mij ingezet om een brug
tussen burger en politiek te
slaan door mensen bij
elkaar te brengen. Het lijkt
mij geweldig samen met
Assenaren als
volksvertegenwoordiger te
werken aan een nog mooier
Assen! Heb je ideeën of wil
je wat kwijt? Je kan mij
bereiken op
campagne@assen.vvd.nl.
Tot gauw!

veel mensen uit Marsdijk gezond in
beweging. Achilles 1894, de 4 mijl van
Assen en de Marsdijkhal als een thuis
voor vele sportverenigingen, om maar
wat voorbeelden te geven. Maar we
moeten individuele sporters niet
vergeten, zoals hardlopers en fietsers.
VVD Assen vindt het belangrijk dat
mensen een plek hebben om te
sporten. Sporten moet aantrekkelijk
zijn door goede faciliteiten en een
gevarieerd aanbod. Daarnaast moeten
we ook mogelijkheden bieden aan
mensen met een kleine portemonnee
of handicap.
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Centrum: het levendige hart van de stad

Het Centrum is door zijn winkels,
pleinen, horeca, culturele instellingen
en activiteiten echt het hart van de
stad. Hier kun je winkelen, kunst en
cultuur ervaren, horeca bezoeken en
prima verblijven. Maar is het af? Wat
kan er nog beter? Waar vragen
mensen om?
Wonen
We willen meer woningen in het
Centrum, vooral voor starters en
ouderen. Daarmee wordt de stad veel
diverser. En dit brengt meer
levendigheid, ook in de avonduren.
Ook moeten er meer zonnepanelen op
de daken komen. Ze zijn er, maar het
kan beter. En voor de leefomgeving
moet er meer groen in de stad komen.
Ook goed om de hittestress tegen te
gaan waar steden steeds meer last van
hebben.

Lokale economie
We willen de aanpak van leegstand verder
ondersteunen door herbestemming flexibeler
te maken. Zo maken we van leegstaande
kantoorpanden nieuwe woningen. Ook blijft
het Centrum het levendige hart van de stad.
Waar het TT-festival en binnenkort ook het
TT-museum een belangrijke plek hebben.
Veel inwoners zijn trots op het vernieuwde
Koopmansplein.

"De uitstraling van het
Koopmansplein moet in de rest
van het Centrum terugkomen."
Jongeren
Veel jongeren missen een plek om samen te
komen in het Centrum. Daar moet naar
gezocht worden. Daarnaast is er behoefte
aan meer entertainment voor jongeren.

Wie ben ik?
Mijn naam is Bert Homan, ik ben 64 jaar. Geboren in Amsterdam, maar al jaren heel gelukkig in
Assen. Ik woon in het Centrum bij het oude Veemarktterrein. De laatste vier jaar heb ik in de raad
van Assen mogen zitten. Een eervolle en prachtige functie. Dat wil ik graag doorzetten, specifiek
voor het Centrum, maar ook met aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Maar
elke vraag is bij mij welkom. Je kunt me bereiken via campagne@assen.vvd.nl.
Laat wat van je horen. Tot snel!

Noorderpark: speelse wijk voor jong en oud

Noorderpark is een prachtige wijk
om in te wonen, voor jong en oud.
Een rustige wijk met centrale
ligging. En met meer dan 8000
inwoners ook één van de grotere
wijken van Assen. Maar hoe maken
we onze wijk nog mooier? Wat
kunnen we doen om Noorderpark te
verbeteren?
Wonen
Veel ruimte om uit te breiden hebben
we niet, want Noorderpark ligt tussen
Peelo, Pittelo, Lariks en Centrum. Maar
de wijk opknappen kunnen we wel:
Inwoners informeren over het
verduurzamen van hun woning;
Sociale woningbouw verder
ondersteunen;
Meer prullenbakken op straat.

"Jongeren hebben een plek
nodig om samen te komen.
Laten we dat in Noorderpark
realiseren."

Wie ben ik?
Mijn naam is Sandra Alberts. Ik ben 25 jaar en
een geboren en getogen Assense. Sinds 2017
woon ik in Noorderpark. Ik ben nu een aantal
jaren lid van de VVD. Maar vind het nu tijd om
zelf in actie te komen. Om Assen nog beter en
mooier te maken voor iedereen. En wil jij
daarover met mij in gesprek? Je kunt mij
bereiken via campagne@assen.vvd.nl. Tot
snel!

Jongeren
Er is weinig te doen voor onze jongeren.
Vooral de jongste Assenaren zijn op
zoek naar meer plezier. Daarom gaan
wij voor:
Opknappen van speeltuintjes;
Aanleggen van een skatebaan.
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Wie ben ik?
Mijn naam is Martin Rasker en ik woon meer dan 25 jaar in Assen,
waarvan ruim vijf jaar in de wijk Kloosterveen. Als
gemeenteraadslid voor de VVD Assen zet ik me met enthousiasme
en ambitie in voor een mooie en florerende provinciehoofdstad
Assen. Je kunt mij bereiken via campagne@assen.vvd.nl.
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Kloosterveen: een actieve en moderne wijk

De jonge woonwijk Kloosterveen ligt
aan de westelijke kant van Assen.
Het is een leuke en moderne wijk met
zo’n 11.500 inwoners. En ruim 4.000
woningen waar veel jonge mensen en
gezinnen wonen. De wijk heeft goede
voorzieningen zoals vijf
basisscholen, een winkelcentrum
met diverse winkels (Kloosterveste)
en zelfs een haventje.
Wonen
De wijk Kloosterveen is nog niet klaar.
Er is nog ruimte voor zo’n 2.500 extra
woningen. Dit willen we snel realiseren.
De aanleg van Kloosterakker is
inmiddels gestart. Allemaal
energiebewuste nieuwbouw waarmee
we ook effectief bijdragen aan de
energietransitie.
Actieve wijk
In deze jonge wijk zijn veel inwoners
actief betrokken bij Kloosterveen. Er zijn
verschillende initiatieven door en voor
wijkbewoners. Zo hebben inwoners een
nieuwe speeltuin gerealiseerd. Er is een
actieve hardloopgroep en recent ook de
groep ‘Duurzaam
Kloosterveen’.

Daarnaast zijn inwoners op zoek naar
een leuke ontmoetingsplek voor jongeren.
Wij ondersteunen dit graag.
Duurzaamheid
Kloosterveen is aangewezen als startwijk
voor de overgang van aardgas naar andere
energiebronnen. VVD Assen vindt dat de
gemeente onze inwoners hierbij op een
goede manier moet voorlichten en
ondersteunen.
Alle inwoners hebben zelf de keuze wanneer
en op welke manier ze overgaan richting
2050. Hierbij willen wij een goede
samenwerking met alle inwoners van de wijk
en de bewonersgroep ‘Duurzaam
Kloosterveen’.
Bereikbaarheid
Kloosterveen bouwt verder. En wij vinden het
belangrijk dat er aandacht is voor een goede
bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk.
Kloosterveen heeft in het verleden te lang
moeten wachten op een tweede
toegangsweg. Wij vinden het noodzakelijk
om op korte termijn een derde toegangsweg
te realiseren. Dit voorkomt veel
verkeersoverlast in de wijk en biedt een
betere toegang voor hulpdiensten.
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Pittelo: een groene wijk met pit

De wijk Pittelo is een rustige wijk met
een multicultureel karakter. De
meeste huizen zijn gebouwd tussen
1970 en 1975. Kortom: veel
laagbouw, ruime kavels en veel
groen.
Wonen
Pittelo is een groene wijk, met name
door het Pittelose park. Bewoners van
de wijk wonen hier met veel plezier. Het
is een rustige wijk met veel scholen en
een kinderboerderij. Ook de ligging van
de wijk vinden inwoners positief. De
snelweg en het centrum zijn goed
bereikbaar. De City Line zorgt voor
goede verbinding naar het centrum.
Maar wat willen we in Pittelo
verbeteren?
Het wijkcentrum wordt nu alleen
door een school gebruikt. Hier
kunnen veel meer verenigingen
gebruik van maken. Door dit gebruik
komt er meer interactie tussen
bijvoorbeeld jongeren en ouderen.
Het onderhouden van de
groenvoorzieningen kan beter. Het
gras is te hoog, er is veel onkruid en
hondenpoep op de stoepen.
Inwoners willen meer
parkeerplaatsen. Nu worden auto’s
op verkeerde plekken (zoals
groenvoorzieningen) geparkeerd.

Wie ben ik?
Ik ben Gerrit Jan Panhuis,
getrouwd, vader van twee
dochters en woon al sinds
de jaren ‘90 met veel plezier
in Assen. Ik ben het
aanspreekpunt voor Pittelo.
Heb je vragen of wil je in
gesprek? Mailen kan naar
campagne@assen.vvd.nl.
Dan neem ik zo snel
mogelijk contact met je op.

Veiligheid
Bewoners ervaren veel
overlast bij de supermarkt en het
sportveld er tegenover. Er wordt daar
te hard gereden, drugs gedeald en
bewoners worden geïntimideerd. Er
zijn bewoners die daarom ‘s avonds
geen boodschappen meer doen. De
VVD Assen vindt dat de gemeente met
de wijkagent in gesprek moet om die
situatie te verbeteren. Ook het
wijkteam kan hier een rol spelen.
Ook laten de overlastgevers veel
rommel achter. Elke dag zijn er
vrijwilligers actief die de
achtergebleven rommel opruimen. Het
is goed dat de gemeente hiervoor
middelen beschikbaar stelt.
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Lariks: actief werken aan een mooie wijk

De Lariks is een diverse wijk. Er
staan dure en meer betaalbare
huizen. Er zijn appartementen en
huizen met een tuin. Jong en oud zijn
trots op hun groene wijk en werken
samen om dit zo te houden.
Wonen
Veel inwoners in de Lariks wonen er al
erg lang. Met name oudere inwoners
zoeken soms wel een kleiner of
gelijkvloers huis in de buurt. Maar zij
willen liever geen appartement. Dan
blijft er weinig keuze over.
De VVD Assen wil meer
levensloopbestendige huizen. Zo krijgen
ouderen een geschikte plek in de buurt
en komt hun huis weer
beschikbaar
voor
gezinnen.

Groen- en straatonderhoud
Inwoners geven aan dat een aantal
voetpaden verbeterd moet worden. Met
name de belangrijkste paden van
woonzorgcentra naar winkelcentrum
Nobellaan. Die zijn op sommige plekken
slecht onderhouden met scheve tegels of
overgroeid met takken vanuit de
naastgelegen struiken. Ook als je minder
goed ter been bent, moet een wandeling naar
het winkelcentrum gewoon mogelijk zijn.
In de wijk steken inwoners zelf de handen uit
de mouwen. Zij geven aan dat er een fijne
samenwerking met de gemeente is voor het
starten van initiatieven. Er is een actieve
groep die het Lariksbos schoonhoudt. En er
zijn mensen die in de herfst vroegtijdig
bladeren gaan harken.
De gemeente kan meer doen om deze
mensen te ondersteunen. Denk aan meer
vuilnisbakken in het bos. Of aan bladkorven
op stukken gras waar veel bomen staan.

Wie ben ik?
Mijn naam is Frans van Kemenade. Geboren in Breda en 73 jaar oud. Sinds 2005 woonachtig in het
mooie Assen, waarvan de laatste twaalf jaren in Kloosterveen. Ik ben sinds 2021 gemeenteraadslid.
Dit wil ik graag ook de komende vier jaren voortzetten. Binnen de fractie ben ik woordvoerder voor
het sociale domein, maar alle vragen zijn bij mij welkom. Je kunt me bereiken via
campagne@assen.vvd.nl. Laat wat van je horen!
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Wie ben ik?
Mijn naam is Maikel de Bruin. Laten we samen de
schouders eronder zetten voor een mooie wijk waar het
goed wonen is! Heb je suggesties? Laat het mij weten
via campagne@assen.vvd.nl.
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Peelo: een wijk met sociaal karakter

Peelo is een prettige woonwijk waar
de laatste jaren sprake is van
verjonging. Veel jongeren die
opgroeien in de wijk, willen hier later
ook graag blijven wonen. Dat is een
mooie ontwikkeling.

Veiligheid
Veiligheid is belangrijk om prettig te wonen.
In Peelo rijden auto’s en motoren regelmatig
te hard. Daar moet op gehandhaafd worden.
En oversteekplaatsen moeten beter worden
aangegeven.

Inwoners zijn over een aantal dingen
behoorlijk positief. Bijvoorbeeld over de
algemene voorzieningen in de wijk. In
het winkelcentrum zit een supermarkt
en daaromheen zijn verschillende
winkeliers bereikbaar. In het buurthuis
komen inwoners samen. Dat zorgt voor
een sociale wijk.

Jongeren en ouderen
Jongeren hebben een plek nodig om samen
te komen. Dit kan bijvoorbeeld in het
buurthuis.

Groenonderhoud
Er zijn ook zaken die beter moeten. Het
groenonderhoud is niet naar wens van
de inwoners. Dat moet beter. Daarmee
verbetert het woon- en leefplezier van
de wijk.

"Voor ouderen is het belangrijk
dat er mogelijkheden zijn om
binnen de wijk kleiner te wonen.
Zo hoeven zij niet uit de wijk te
verhuizen."
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Landelijk gebied: de gouden rand van Assen

Rondom Assen ligt een landelijk
gebied met de prachtige dorpen
Loon, Ubbena, Rhee, Ter Aard,
Zeijerveld, Witten, Graswijk en
Anreep-Schieven. Dit landelijke
gebied hoort bij de gemeente Assen
waar het, omgeven door prachtige
natuur, heerlijk is om te verblijven,
wonen en werken.
Wonen
Het is prachtig wonen in de dorpen
rondom Assen, maar we kunnen nog
verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de
aanleg van een snelle
internetverbinding. Ook willen we
vervuiling van dit gebied voorkomen
door het tegengaan van zwerfafval.
Veiligheid
Inwoners van het landelijke gebied
maken zich soms zorgen over de
veiligheid. In dit gebied zijn er
verschillende weggebruikers:
recreatieve fietsers, auto’s en
landbouwvoertuigen. Daarnaast zijn de
wegen vaak smal met veel bochten. In
samenwerking met de provincie willen
we de verkeersveiligheid verbeteren.
Bijvoorbeeld door voldoende verlichting
op straat.

Wie ben ik?
Mijn naam is Martin Lutke. Ik
wil mij inzetten voor de
prachtige dorpen rondom
Assen. Wil je met mij in
gesprek? Doen! Je kan mij
bereiken op
campagne@assen.vvd.nl.

Duurzaamheid
Assen is met haar buitengebied een
goudomrande gemeente. VVD Assen wil het
landelijke karakter van dit gebied behouden.
Daarom is hier geen plek voor windmolens.
We stimuleren zonnepanelen op dak. En
willen inwoners informeren over andere
mogelijkheden.
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KIES VOOR JOUW WIJK
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