
 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van VVAC, TRP-Assen, CHA, KHN Assen en MKB Retail, 

 

U weet dat de gemeente werkt aan een verdieping van de binnenstadsvisie. Via Vaart in Assen zijn 
wij op dat proces aangesloten. Er is achter de schermen al het nodige gedaan: Er ligt (1) een 
gedegen analyse (stedenbouwkundig en markttechnisch), er zijn (2) ‘bouwstenen’ verzameld, en er 
zijn (3) eerste denkrichtingen geschetst van de kansen voor onze binnenstad.  

Deze zaken willen we nu in concept gaan delen. Met als doel om reacties en ideeën op te halen, die 
gebruikt kunnen worden bij de verdere uitwerking. Uiteindelijk zal door de gemeenteraad de visie 
worden vastgesteld, naar verwachting komend voorjaar.  

Om dit delen en ophalen goed te doen, wordt hier de week van maandag 26 oktober tot en met 
vrijdag 30 oktober voor uitgetrokken: 

Op maandagavond 26 oktober van 19:00-21:00 uur starten we met een presentatie van de analyse, 
van de bouwstenen en van een aantal mogelijke keuzerichtingen. Deze presentatie is online te 
volgen.  

Na de aftrap op 26 oktober is er de hele week ruimte voor een gesprek, individueel of in kleine 
groepjes. En ook na 30 oktober is er voor iedereen de mogelijkheid om de stukken online in te zien en 
daarop een reactie te geven. 

Heeft u interesse om de aftrap op 26 oktober online bij te wonen, en/of wilt u zich graag aanmelden 
om met ons en de gemeente in gesprek te gaan over de analyse, de bouwstenen en de keuzes die 
we hierin kunnen maken? Meld u zich dan aan door een mail te sturen naar info@vaartinassen.nl. 

Vermeld daarbij: 1) uw naam, 2) uw ‘bloedgroep’, 3) uw contactgegevens, en of u zich aanmeldt voor 
de aftrap op 26 oktober en/of voor een apart gesprek. 

Hartelijke groet, 

Thijs Klompmaker      Kjeld Vosjan  
Programmamanager gemeente Assen   Binnenstadsregisseur Vaart in Assen 
Mail: t.klompmaker@assen.nl    Mail: kjeld@vaartinassen.nl 
Mob: 06 54 22 84 13      Mob: 06 18 75 36 56 
 
 
 


