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Assen, 23 mei 2011 
 
 
Geachte statenleden, 
 
Op 12 april 2011 heeft het college van B & W van Assen de wijziging van het bestemmingsplan 
‘Hoek Het Kanaal-Mr. Groen van Prinstererlaan’( ‘Vissingsataete’), goedgekeurd. 
Door dit wijzigingsbesluit wordt het mogelijk dat er op één meter van onze erfgrens een 
appartementencomplex kan worden gebouwd van 16 meter hoog, oplopend tot 25 meter. Het 
gehele te bouwen complex zal worden onderkelderd t.b.v. parkeergelegenheid. Dat een 
bouwput  van ten minste drie meter diep en de bijbehorende bronbemaling tot blijvende 
schade aan mijn woning zal leiden, behoeft m.i. geen verdere uitleg. Door de bouw van 
Vissingastaete komen wij klem te zitten tussen het nieuwe appartementencomplex en het 
reeds gebouwde complex ‘La Résidence’. 
De gemeente Assen heeft in het traject, wat heeft geleid tot dit besluit, een aantal zaken 
onderschat en niet goed overwogen. Wij worden onevenredig de dupe van een gemeentelijk 
besluit, in het voordeel van een projectontwikkelaar. Ook zal het uiteindelijk totaal resultaat 
geen fraai beeld opleveren v.w.b. stedebouwkundig- en welstandsoogpunt. 
(Voor illustraties hiervan verwijs ik naar de diverse bijlagen bij deze brief.) 
Graag vestig ik ook uw aandacht op mijn ingediende visie op de wijziging bestemmingsplan en 
de argumenten die de gemeente Assen gebruikt in haar verweer daarop. Argumenten die er, 
zoals ook in de gemeenteraadsvergadering van 28 april jl. werd genoemd, “met de haren 
bijgesleept zijn”. Dit onderwerp is per abuis op de agenda van de raadsvergadering komen te 
staan. Het videoverslag van deze raadsvergadering over dit onderwerp kunt u via internet 
bekijken op 
http://www.mostert-vandekamp.nl/raadassen. 
Inmiddels heeft de verantwoordelijke wethouder, dhr. J. Kuin middels de media (Dagblad van 
het Noorden dd. 14 mei 2011) aangekondigd te werken aan een oplossing voor onze situatie. 
Met deze brief vraag ik u om uw goedkeuring voor de wijzinging van het bovengenoemde 
bestemmingsplan op te schorten totdat er daadwerkelijke een oplossing voor onze situatie is 
gerealiseerd.  
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven, behoefte hebben aan meer informatie dan ben ik 
uiteraard bereid e.e.a. mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Chris Mostert 
 
bijlage: relevante correspondentie, stukken en illustraties. (bijlage_GS.pdf) 

Aan de leden van de Provinciale Staten van Drenthe 
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Assen, 14 april 2011 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 12 april 2011 heeft het college van B & W een besluit genomen over het wijzigingsplan ‘Hoek Het 
Kanaal-Mr. Groen van Prinstererlaan’( ‘Vissingsataete’) 
 
Met dit schrijven wil ik graag uw aandacht vestigen op een agendapunt in uw raadsvergadering van 
28 april 2011. Het betreft de vaststelling wijzigingsplan “Hoek Het Kanaal – Mr. Groen van 
Prinstererlaan (‘Vissingastaete’)”. 
 
In het collegebesluit en in het raadsvoorstel lees ik: “de locatie maakt deel uit van het gebied 
waarvoor één wijzigingsbevoegdheid geldt. Er is gekozen om voor een deel van het wijzigingsgebied 
een wijzigingsprocedure op te starten. Het uitgesloten deel is niet in eigendom van de ontwikkelaar 
en heeft dit niet in eigendom kunnen verkrijgen”  
Het uitgesloten deel betreft mijn woning en die van mijn buurvrouw, resp. Het Kanaal 183 en 185. 
 
Ik wil u er op wijzen dat u met dit besluit/voorstel niet volledig, zelfs onjuist wordt geïnformeerd. 
Dat de ontwikkelaar het niet in eigendom heeft kunnen verkrijgen is niet juist. Sinds december 2006 
was ik met hem in gesprek. Hij heeft onze woningen wel degelijk kunnen kopen. Alleen niet op zijn, 
in onze ogen onredelijke, condities. Normale onderhandelingen is hij uit de weg gegaan. Na zijn 
laatste bod (juli 2008) heb ik hem doorverwezen naar de makelaar die onze belangen behartigde. 
Deze heeft hem verteld dat er met ons heel goed te praten is en heeft hem tevens suggesties 
gedaan omtrent een tegenbod. Hierop heeft de ontwikkelaar niets meer van zich laten horen. Wel 
heeft hij ons nog een zeer intimiderende e-mail gestuurd. En dat was einde verhaal. 
 
Groot was onze verbazing toen wij ontdekten dat hij zijn plannen verder ontwikkelde zonder 
gebruikmaking van onze grond. 
Wij hebben meerdere gesprekken gehad met de betrokken ambtenaren en wethouders. Zij zijn 
volledig op de hoogte van het handelen van deze projectontwikkelaar. Zelfs de volledige e-mail-
correspondentie tussen mij en de projectontwikkelaar is aan de betreffende ambtenaren 
overhandigd. 
 
De heer H. Tibben, afd. vastgoed van de gemeente Assen heeft zomer 2010 nog een 
bemiddelingsvoorstel aan de projectontwikkelaar gedaan. Ook dit gesprek heeft niet geleid tot enig 
resultaat. De projectontwikkelaar was “niet geïnteresseerd”. 
 
De voorgestelde wijzigingen maken het mogelijk het nieuwbouwproject “Vissingastaete” te 
realiseren, waarbij twee halfvrijstaande woningen, Het Kanaal 183 en 185, gehandhaafd blijven 
tussen het appartementencomplex “La Résidence” en het nieuw te bouwen “Vissingastaete”. 
 
De ontwikkelingen zoals die nu aan de orde zijn leiden tot een onhoudbare situatie. Onze woningen 
komen te staan tussen 2 kolossen. Geen privacy meer, geen licht, geen zon en onverkoopbaarheid 
van onze woningen. Daarbij voor de tweede keer de overlast en de schade aan onze woningen  als 
gevolg van de bouwactiviteiten. 

Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Assen 
 



Ik vraag u, als mijn vertegenwoordiger, om nog eens zorgvuldig naar dit wijzigingsbesluit te kijken.  
Met name naar die wijziging die bebouwing op 1 meter van de erfgrens toestaat. Dit kunt u toch 
niet laten gebeuren!! 
U kunt, door het niet ongewijzigd goedkeuren van de voorgestelde wijziging bestemmings-plan, de 
projectontwikkelaar min of meer dwingen onze woningen bij het plan te betrekken. Hijzelf heeft 
eens tegen mij gezegd (december 2006): “…. tenzij de gemeente mij dwingt, dan moet ik de beurs 
trekken.” 
 
Mocht plan “Vissingastaete” doorgaan, dan hebben we over een paar jaar de situatie van een 
prachtig bevaarbaar Kanaal en een mooie omgeving, maar een beschadigd pand tussen de 
nieuwbouw, met zeer ongelukkige bewoners die op dat plekje geen enkele toekomst meer hebben. 
Kom a.u.b. voor ons op. Ook bruggen hebt u kunnen veranderen. Dan moet u toch voor ons ook de 
situatie kunnen verbeteren. Inmiddels verkeren wij (mijn vrouw en ik alsmede onze buurvrouw) al 
jaren in een zeer onzekere en stress oproepende situatie die onze gezondheid geen goed doet. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven, behoefte hebben aan meer informatie dan ben ik 
uiteraard bereid e.e.a. mondeling dan wel schriftelijk toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Chris Mostert 
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Nadere informatie 
 
In de toelichting bij het betreffende wijzigingsplan (bijlage-3), onder de kop “planopzet” (pag.5 
laatste alinea) is sprake van de beide woningen (het Kanaal 183 en 185). “Aanvankelijk was het de 
bedoeling deze woningen mee te nemen in het nieuwe plan. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze 
woningen buiten het plan te laten.” De enige reden kan alleen maar zijn… financieel gewin. Daarvoor 
moet wel het bestemmingsplan worden aangepast zodat op 1 meter (!!!!!) van de (deels bebouwde) 
erfgrens mag worden gebouwd. Zowel vanuit privacy alsook bouwkundig standpunt gezien, 
onwenselijk, zo niet ontoelaatbaar. (zie hiervoor ook mijn reeds ingediende visie op het ontwerp 
wijziging van juli 2009 (bijlage-4). 
 
Onder de kop “Argumenten” van het raadsvoorstel/besluitvorming wordt op een paar aspecten van 
mijn visie ingegaan. Voor wat betreft de Stedebouwkundige inpassing wordt hier met twee 
maten gemeten. Ten tijde van het oorspronkelijke plan “Vissingastaete” bestond er bij de gemeente de 
stedebouwkundige visie dat er langs het Kanaal een “stevige bebouwing” moest komen, om het Kanaal 
als grens van het stadscentrum te benadrukken. Woorden van toenmalig wethouder C. de Wal die 
mij dat in een telefoongesprek op 21 april 2009, heeft verteld. In datzelfde telefoongesprek is mij 
door de wethouder gezegd dat de gemeente ons (de twee halfvrijstaande woningen 183 en 185) er 
eigenlijk weg wilde hebben. Momenteel is de stedebouwkundige visie dusdanig veranderd dat er aan 
de centrumkant wel “stevig” mag worden gebouwd, maar dat aan de noordkant van Het Kanaal 
het landelijke, lintbebouwings imago moet worden gehandhaafd. Volgens die nieuwe inzichten zouden 
“La Résidence” en zeker “Vissingastaete”, nooit op hun huidige locatie mogen worden gerealiseerd.  
Wij, eigenaars / bewoners van Het Kanaal 183 en 185 zijn de dupe van een gemeentelijke verandering 
van inzicht en het niet goed inzien van de, voor ons, verstrekkende gevolgen daarvan.  
Wethouder J. Kuin heeft op 20 september 2010 tijdens een spreekuurbezoek letterlijk tegen ons gezegd 
dat “de gemeente daar, nu en in het verleden, duidelijk steken heeft laten vallen en te snel op de 
wensen van de projectontwikkelaar is ingegaan”. 
 
De bewering in het raadsvoorstel (bijlage-2) pagina 1, laatste alinea; “Het handhaven van de 
bestaande 2/1 kap woning tussen de beide hogere gebouwen in geeft een historische referentie 
naar het oorspronkelijk bebouwingsbeeld.” is dan ook een erg vergezochte drogreden om de 
projectontwikkelaar ter wille te zijn. Dat daardoor “ademruimte” tussen beide gebouwen zou 
ontstaan en “muurvorming” zou worden voorkomen, is al helemaal uit een erg fantasierijke duim 
gezogen. (zie montagefoto) Het slopen van onze woningen geeft pas ‘ademruimte”. 
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In mijn visie (bijlage-4) ga ik ook in op de verkeerssituatie en ontsluiting van het terrein voor 
“Vissingastaete”. In het raadsvoorstel, pagina 2, derde alinea, wordt gesteld dat het gebied zal 
worden ontsloten via de Mr. Van Houtenstraat. De situatietekening “Vissingastaete” zoals in de bijlage 
van de ruimtelijke onderbouwing van het project (Bügel en Hajema 19 juni 2009), toont een geheel 
andere situatie n.l. de ontsluiting via een (smalle) doorgang naar de Mr. Groen van Prinstererlaan, in 
de genoemde verbinding met de Mr. S. van Houtenstraat zijn parkeerplaatsen ingetekend. Deze 
zelfde situatietekening staat overigens tot op de dag van vandaag ook op de website van de 
projectontwikkelaar. Is het plan inmiddels gewijzigd ten opzichte van het plan dat ter inzage heeft 
gelegen ? 
 

 
VISSINGASTAETE 
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C. Mostert      
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Assen, 5 juli 2009 
 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Met dit schrijven wil ik u graag een aantal overwegingen meegeven bij uw besluitvorming 
omtrent het wijzigen van het “Bestemmingsplan Assen Noord” zoals wordt voorgesteld in het 
ontwerp “Wijzigingsplan Het Kanaal – Mr. Groen van Prinstererlaan” versie 10-06-2009, 
opgesteld door de dienst stadsontwikkeling afdeling ruimtelijke plannen, M. Stellingwerf. 
Het betreft hier een wijziging om te kunnen komen tot de realisatie van het 
appartementencomplex “Vissingastaete” door Adelaar Ontwikkeling bv. te Hoogeveen. 
 
Oorspronkelijk betrof het een gebied bestaande uit de gronden waarop de nu voorgestelde 
wijziging betrekking heeft plus de gronden van de twee halfvrijstaande woningen aan de 
oostzijde daarvan, Het Kanaal 183 en 185 (zie ontwerp wijzigingsplan, pag. 5, laatste alinea).  
Voor deze gebieden geldt de bestemming “woondoeleinden” en de wijziging stelt voor daar, 
zoals al was voorzien in het  oorspronkelijke bestemmingsplan,  “woondoeleinden 
meergezinshuizen” van te maken, hetgeen de bouw van appartementen mogelijk maakt. Dit 
deel van het wijzigingsvoorstel ligt/lag in de lijn der verwachtingen, zoals ook al voorzien 
door de opstellers van het oorspronkelijke “Bestemmingsplan Assen Noord”. 
Het gehele oorspronkelijke project “Vissingastaete” van Adelaar Ontwikkeling bv. zou aldus 
binnen het bestaande bestemmingsplan gerealiseerd kunnen worden, echter om de een of 
andere reden is besloten de twee halfvrijstaande woningen (Het Kanaal 183 en 185) niet in 
het plan te betrekken. 
Om het bouwproject toch volgens het oorspronkelijke bouwontwerp te kunnen realiseren zijn 
de wijzigingen, zoals in het ontwerp wijzigingsplan “Het Kanaal – Mr. groen van 
Prinstererlaan te Assen” noodzakelijk geworden. 
 
Als eerste wil ik u graag het volgende meegeven. 
Waarom moet een bestemmingsplan worden aangepast indien plots door de ontwikkelaar 
wordt besloten het project op een kleiner perceel te realiseren dan dat waarvoor het 
oorspronkelijk was ontworpen. Als er, om welke reden dan ook, door de ontwikkelaar wordt 
besloten op een kleiner perceel te bouwen, lijkt het mij een logisch gevolg dat dan ook het 
ontwerp van het te bouwen appartementencomplex wordt aangepast, opdat het wel  binnen 
de eisen van het bestemmingsplan past zoals dat het geval was met het huidige bouwplan en 
het grotere (incl. Het Kanaal 183,185) perceel. 
 
De in het ontwerp “wijzigingsplan Het Kanaal – Mr. Groen van Prinstererlaan te Assen” 
voorgestelde wijzigingen zal ik hieronder parafraseren en voorzien van mijn visie. 
 

Aan 
Het College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Assen 
Postbus 860 
9400 AW  Assen 

Bijlage 4 
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- De wijziging naar “woondoeleinden meergezinshuizen”  moet alleen betrekking hebben op 
dat deel van de bestemde gronden waarop het project Vissingastaete nu is gepland en niet 
op het deel van de aan de oostzijde belendende twee half vrijstaande woningen, welke wel 
behoren tot het gebied waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt. 
Waarom deze uitzondering ?  Er verandert in de praktijk niets als de woonbestemming wordt 
gewijzigd voor het gehele gebied waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt. Voor deze 
uitzondering wordt in het ontwerp wijzigingsplan geen motivatie gegeven en deze 
uitzondering dient dan ook geen enkel doel.  
 
- Het wijzigen van het maximaal te realiseren aantal gebouwen op het betreffende perceel. 
Dit mag het bestaande aantal gebouwen niet overschrijden. 
Aangezien er hier sprake is van de realisatie van een appartementencomplex, zijnde één 
gebouw, is deze wijziging hier volledig overbodig. Op het nu betreffende perceel stonden 2 à 
4 (afhankelijk van de definitie) gebouwen. Het ontwerp voldoet derhalve aan het huidige 
bestemmingsplan. Dit behoeft dan ook niet te worden gewijzigd. 
 
- Het wijzigen van de situering van de bebouwing (voor het gemak samengevoegd, hoofd-
gebouw, bij-, aan-, of uitbouwsels) t.o.v. de zijdelingse perceelgrenzen of grenzen met 
bestemmingen verkeers- of verblijfsdoeleinden. Het ontwerp voorstel wil dit wijzigen van 
3 meter naar 1 meter.  
Deze wijziging is hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk om het gebouw zoals bedoeld, te 
realiseren op een (te) klein perceel. Het plaatsen van een dergelijk massief complex op zo 
een korte afstand van verkeers- en verblijfsbestemmingen, het betreft hier de zuid- en 
westzijde van het complex, introduceert een verkeersonveilige en onoverzichtelijke situatie op 
het kruispunt Het Kanaal – Mr. Groen van Prinstererlaan. Dit kruispunt wordt intensief 
gebruikt door (brom)fietsers van en naar het Dr. Nassaucollege en het Gomaruscollege. Zelfs 
in de huidige situatie doen zich regelmatig bijna-ongelukken en/of -aanrijdingen voor. Voor 
wat betreft de noord- en oostzijde van het perceel zal een kortere afstand tot de 
perceelgrens tot overlast van de huidige eigenaren-bewoners leiden. Met name aan de 
oostzijde, waar de bestaande bebouwing (deels) op de erfgrens staat leidt dit tot een 
ontoelaatbare (privacy) situatie.  
Indien toch wordt besloten te gaan bouwen op 1 meter van de oostelijke perceelgrens is met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid grote schade te verwachten aan de bestaande 
bebouwing aldaar. 
 
- Vrijstellingen als boven bedoeld worden slechts verleend indien de bebouwingskarakteristiek 
van de straat en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig 
worden aangetast en de ruimtelijke inpasbaarheid is aangetoond. 
Indien het project wordt gerealiseerd zoals nu is voorgesteld, inclusief de bovenstaande, voor 
de realisatie in deze vorm, noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen, wordt m.i. aan deze 
voorwaarde in het geheel niet voldaan. In de huidige situatie wordt het straatbeeld bepaald 
door een zevental vrijstaande en half vrijstaande woningen van 2 bouwlagen al dan niet 
voorzien van een zolderverdieping, het appartementencomplex “La Résidence” (4 bouwlagen 
plus een terugvallende 5e bouwlaag) en westelijk daarnaast twee maal twee halfvrijstaande 
woningen, waarvan de meest westelijke twee moeten worden gesloopt voor de realisatie van 
“Vissingastaete”. Dit laatste complex zal deels 4, deels 5 en deels 8 bouwlagen hebben. Door 
het laten staan van een tweetal half vrijstaande woningen wordt het straatbeeld ruimtelijk 
onevenwichtig. Ook worden de gebruiksmogelijkheden van die percelen onevenredig 
aangetast en beperkt. 
 
 
In het rapport van Bügel/Hajema, wat als ruimtelijke onderbouwing heeft gediend voor “het 
ontwerp wijzigingsplan Het Kanaal – Mr. Groen van Prinstererlaan” wordt uitgebreid 
ingegegaan op de huidige, onbebouwde situatie en op de situatie zoals die zal zijn na 
realisatie van het gehele project. Nergens is onderzocht hoe het bouwtraject zal gaan 
verlopen en wat dat voor impact zal gaan hebben op de belendende (m.n. oostelijke) 
bebouwing (bronbemaling, damwandtrillen, zwaar bouwverkeer, bouwkranen die over andere 
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dan de bouwgrond draaien) alsmede geluids- verkeers- en privacyoverlast voor de bewoners 
daarvan. 
Ook de verkeerssituatie Het Kanaal/Mr. Groen van Prinstererlaan zal door bouw-
werkzaamheden ter plekke erg onveilig en onoverzichtelijk worden. Dit alles kan worden 
voorkomen door de percelen Het Kanaal 183 en 185 op te nemen in het bouwplan waardoor 
bouwruimte ontstaat en er na voltooiing van de bouw een toegangsweg kan worden 
gerealiseerd voor de bewoners van én Vissingastaete” én “La Résidence”, beide gelegen aan 
Het Kanaal en dan ook beide met een verkeers ingang aan Het Kanaal. 
De huidige verkeersoverlast in de Mr. S.A van Houtenstraat door bewoners en bezoekers van 
“La Résidence” en de te verwachten toename van verkeer door, zoals nu gepland, bewoners 
en bezoekers van “Vissingastaete”, behoort dan ook tot het verleden. 
 
 
Concluderend wil ik het college vragen niet acoord te gaan met de voorgestelde wijziging 
van het bestemmingsplan (met uitzondering van de “meergezinsbebouwing” voor het gehele 
gebied waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt), doch de projectontwikkelaar voorstellen 
een nieuw ontwerp voor een appartementencomplex te laten maken wat voor de beschikbare 
gronden wel binnen de regels van het huidige bestemmingsplan past (kleiner, lager en beter 
passend bij de bebouwing in de directe omgeving), danwel de gronden van Het Kanaal 183 
en 185 toe te voegen aan het plan, zoals oorspronkelijk bedoeld, waardoor het bouwontwerp 
wel gaat voldoen aan de regels van het bestaande bestemmingsplan en ook past in de dan 
ontstane omgeving (geen laagbouw tussen twee appartementencomplexen). 
 
Graag wil ik e.e.a. mondeling toelichten. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
 
 
 
Chris Mostert      
     
 
 
 



Visualisatie situatie “Vissingastaete” / Kanaal 183/185 
 

 
Montagefoto “hoek Kanaal - Groen van Prinstererstraat” 
 

 
Overzicht “Google Earth” 



 
Overzicht “Google Earth” + overlay situatie (bron: site van de projectontwikkelaar) 
 
 

 
Overzicht “Google Earth” + overlay (detail) 

Afstand Vissingastaete tot 
erfgrens 1.0 à 1.5 meter. 
 
Privacy aspecten: 
 

1. Inkijk in achtertuin 
2. Inkijk in badkamer via 

lichtkoepel 
3. Inkijk in slaapkamer (via 

zijraam) 



 
 
Oostgevel “Vissingastaete” (bron: site van de projectontwikkelaar) 
 
In verhouding ingetekend het profiel van “Kanaal 183” 
bruin: woning, keuken/bijkeuken en schuur (op de erfgrens) 
groen: tuinafscheiding (halfsteensmuur op de erfgrens) 
 



Kort overzicht van de contacten met de projectontwikkelaar 
 
December 2006. 
Contact gezocht met Adelaar ontwikkeling (Dhr. J.O Kroesen) om tot overeenstemming te komen over 
verkoop van onze woning. Onze vraagprijs was(en is) een andere gelijkwaardige woning. De 
projectontwikkelaar wijst ons per email op diverse te koop staande woningen. Als wij in februari 2007 serieus 
ingaan op een woningaanbod en tot “woningruil” willen komen biedt de projectontwikkelaar nog geen 50% 
van de vraagprijs van de aangeboden woning en eist ook onze schadeclaim i.v.m. met geleden bouwschade 
ten gevolge van de bouw van La Résidence (zelfde projectontwikkelaar) van plm. € 40.000 op. Met dit 
belachelijke bod en eisen konden wij niet accoord gaan. 
 
Juli 2008 
Op 6 juli 2008 komt Kroesen “out of the blue” met een bod op onze woning. Qua prijs het overdenken waard 
doch qua eisen (snel ontruimen en ook weer inclusief de schadeclaim) niet direct acceptabel. Wij sturen 
Kroesen door naar Kroon makelaardij, die onze belangen zal behartigen. Na een aanvankelijke weigering en 
een aantal intimiderende en denigrerende e-mails, vindt er één gesprek plaats met onze makelaar. Kroesen 
laat verder niet meer van zich horen. 
 
November 2009 
Dhr. Stellingwerf (juridisch medewerker ruimtelijke ordening) onderneemt, op verzoek van onze buurvrouw 
Mw. Lensen, een bemiddelingspoging. De projectontwikkelaar is moeilijk bereikbaar maar uiteindelijk 
schrijft dhr. Stellingwerf ons: “Dhr. Kroesen vroeg aan mij om aan te geven dat hij uw laatste bod nog te 
hoog vind, maar dat hij wel nogmaals met u in overleg wil treden over de aan-/verkoop van de woning(en).”  
(citaat uit de e-mail van dhr. Stellingwerf). We hebben aangegeven altijd bereid te zijn tot een gesprek. Dat 
is er nooit van gekomen. 
 
Zomer 2010 
Dhr. H. Tibben (afd. vastgoed gemeente Assen) laat de woningen Kanaal 183 en 185 taxeren op 
onteigeningswaarde. Met een bod in die orde van grootte gaat dhr. Tibben naar de projectontwikkelaar. De 
reactie van Kroesen was: “Niet geïnteresseerd”. 
 
Conclusie: 
De projectontwikkelaar (Kroesen) heeft wel degelijk de panden Kanaal 183 en 185 kunnen verkrijgen. (Dit in 
tegenstelling tot het genoemde in de toelichting bij het raadsvoorstel). Kroesen is normale onderhandelingen 
uit de weg gegaan. 
 
Additioneel: 
In onze ogen met opzet, heeft de projectontwikkelaar de reeds in zijn bezit zijnde panden Kanaal 181 en 
179, bewust laten verpauperen en slecht beveiligd. Wij zijn daardoor ruim anderhalf jaar geconfronteerd 
geweest met krakers, junks en alcoholisten. Erge overlast en brandgevaar. Al onze dierbare privé spullen 
hebben we uit veiligheidsoverwegingen elders ondergebracht. Uiteindelijk is dhr. Kroesen door de gemeente 
om veiligheidsredenen tot sloop gedwongen. (chapeau voor de gemeente Assen in deze) Wel heeft het slopen 
ruim een half jaar geduurd waarbij een gehele winter over een enorme hoeveelheid sloophout, als 
brandstapel, op het sloopterrein heeft gelegen. Een kennelijke poging tot, letterlijk, “uitroken” ?  
Gelukkig is er niets gebeurd maar het zijn voor ons wel “tropenmaanden/jaren” geweest. 
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