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wiize van inleiding

Lanszaàm maaí zcker wàs NedeÍland vijftien iaar na de Tweede WeÍeldooílos een
tevreden knoíende welvaartssi2at geworden. Van de wieg tot hct grafverzorgd en
de loonzakjes beter gevuld dan ooit tevoren. En iedereen wilde geld uitgeven. Een
leger van consumenten rok op naar de steden. De oude cenÍa puilden uit van de
koopluÍigen- [4àar een centrum bíeid je niet zo maar uiL Daar waar het srote
wàrenhuis moet komen, zijn nog straten, staan nog huizen en wonen nos mensen.

Dit is he; íàrtpunt van ons vernaal: het eind van de jaren vijftig in de hoofdstad van
Drenthe. In dit boekie willen we verslas uitbrensen van de veranderingen die sind5
die tijd in de Aser binnenst2d plaabgevondcn hebben. De smalle Íraten, de oude

soms verkrottc huazen, de buurtwinkeltjes en dc oude scholen met de hoge lo-
kalen, ze íonden er allemaal nog in de oude wijk ten noordcn vàn het AsseÍ ccn-

De Hoekstràat en de Schoolsrrat in her Assen van twinrig jaar geteden. Nu woonr
eí n'emandmeer. De Srotc warenhuizen werden er gebouwd en de oude straahamen
verdwenen. 'W@t u miss.hien de weg nàar de Hoeksrraat?' ,ceen flàuw idee_,,tk
zou hetecht niet  weren. '  De oude man weer het:  .Daar wa nudarpleinis,voorde
HEMA làngs toraan V& D, maar wat heb ie daar nou te zoeken?' Het verhaat van de
veranderingen in de Asser binnenstod.

In het voorjarvàn 1976 kwam de Werkgroep Rappon voor het ceÍst bij elkaar. Atte-
mal hadden we in een par jaar tijd Assen vooí onze osen zien verànderen. De ma
nier waàrop re er mee te màken kresen was voor iedereen weer ande6. Sommigen
omdàt ze in de buurt sewoond hadden, anderen omdar ze er in hun werk mee te



maken kregen en nog weer anderen omdat ze er vanuithun studie dooÍ Seboeid
Gakten. We besloten een 'Rápport' over dit íuk binnenstad5vernieuMng te gaan

Dit bleek een ontzatliik sroot karwei Er waren seen boekjes waar je het altemaal

even gemakkelijk in kon qpzoeken. EÍ was het ruwe mateíial: sÍote legge6 van de

plaatselijke dagbladen, centimete6 dikke ingebonden rdadsstukken en píoPvolrc

oÍdners met corespondentie. En wat daar niet in stond, daàr moe'st je in vele 8e_

sprekken achter zien te komen- En dan wa5 er noghetsociale onderzoek' waarvooÍ

een paar hondeíd ex_binnenttadbewone6 opgespoord en benaderd moestenworden

We hebben Seprobeerd de veranderingeÍ in hetAssercenÍum zo duidelijk mo8eliik

r€ ,cnersen. Dadrbrj hebben we venÍeden - oÍ in ieder geval: Seprobeerd te veÍmii_

den - een oordeel achteÍaf uit te spreken temand die zich met seschiedenis bezig

houdt, heeft altiid het voordeel te weteÍ 'hoe het afgeloPen iJ Het heêft echt€r

weinig zin het toekomstpe6pectief waaruit de mensen in die tijd handelden, af te

zetten teSen wat feitelijk geb€urd is. Vanuit hín toekomstvisie beiirvloedden de

monsen iÍ de íàren zestig de ontwikkelingen. En het heeft Seen zin ie bez'8 te hou'

den methoe hel had kÍnnen 8aan.

of je het nou leuk vindt of nier: het Komplan_Noord metzijn mósale winkelcom_

plexen is er gekomen en het zou een illutie geweest ziin te denken dàr we met ons

bockie daaÍ iets aan hadden kunnen lerandeÍen. Het ging on5 om de geschiedenis

van datSíondiSe íuk stadsvernie!wing: wat is er Sebeurd, h@ en wàarom'

We hopen dat erg veel mensen dit b@kje zullen lez€n op de eeute plaats zijn dat

waaEchiinliik A5senarenj de mensen die het allemaàl zo van dichtbij meesemukt

hebben. Bij de voorbereidingen meíkten we dat er gewetdig veel belansttelliíg be'

staat voor de'nieuwste' gcschiedenisvan de stad Laten we in ieder tevalhoPen dat

er op de volSende pagina\ teÍecht is gekomen wai wê h€n beloofd hebben'

Wc hopen ook dat mensen van buiten de íad het zullen lezen' De píoblematiek it

niet tvDisch'Assens'. We kozen Assen alleen Ínaar uit oÍndat we dààr wonen en wer_

ken. niet oÍndat de íad nou zo'n unieke ontwikkeling meemak'e' (Màar je mGteí

e""""t, 
'ijn 

ot 
", 

ou"t ," kunÍen oordelen). lMisschien hebben ze ieB aan de 'lee

sen van de Seschiedenis' van het Asser Komptan_NooÍd, want ev€ntuele fouten die

in Assen gemaaktziin, hoeven ziiin iedeí seval niet meer te maken'

Dit DoooÍ hebben we niet alleen kunnen schriiven. Onlzeltend veel men*n heb-

ben ons geholpen door er materiaalvoor aan te stepen Een pogingalhun namen op

te somm;n zou onrecht doen aan de mensen die we sesanndeerd in het riÍje zou-

den verseten. Geen riitie namen dus, alleen maaronze haÍteliike dank Toch ziin er

cen paar mensen dle we met name willen bedanken: de afdeling interne zaken v&

de secretarie op het eemeentehuis. Het vuur dàt men zich daar vooÍ ons uit de íof'

fen gelopen heeft, is met seen pen te beschrijven Zelfs op onze meest bizatíe vragen

deed mcn een pogingecn anlwoord aan É dragen

Werkgroep RaPPort

Septeóber 1979

5

lnhoud

Omdat de titels van de hoofd5tukies meer de Bevoelens van de auteurs weerspiegelen
dan dat zij de lerer enige informàtie geven omtrent de inho!d van dc hoofdÍukken,
sraat hierondeÍ een koÍe oms.hriiving.
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1 Assen in een fascinerende stroomversnelling

''De Geneente Assen isaongekonen op een keeryunt in haor geschiedenis.

Het oude bestuuqcentrun, de oude W ízoensploats groeit uít tot een mo

de.ne niddelgrcte stod, welke zeker ook op bestuulrk en militoirgebied

een focto. von betekenis ml bliiven, noot die toch ook velê andere ospec'

ten von het leven onvotten 1joot. Zo\|el nooÍ haar histone als naat hoar Ig'
ging en bestrcnsnogelijkheden is Atsen hêt aangewezen niddelpunt van

het oude gewest wo9on het de hoofdstod is en hetwelk zlch op zo'nveL

bijsterende $/ijze ontwíkkelt. lyilde geneente zi.h hoat plootswoatdig no'

ken, don zal zij deze als het 
'9are 

steeds weet doorhadr daden, haor sfeer,

hoot tenpo en levenstijl naeten bevestígen. Dit vercist de enentioeging
ran otte krochten van hen, die het ||èt net haat nenen ( . ) We zunen
een nieuwe hornonie noeten naitrcven tussen de oude en de nieuwe ele

nenten en ook overigensvonun een grcte visie worcan alle burge6 deel

noeten hebben! de ont\|ikheling die u ges.hetst hebt, vêrcJer moeten

Provin€ichoofdstad Assen àan heteind van de jaren vijftiS.
Hetzware verkeer uitlvleppelin de richting G roningen pe6te zich nog door de smal_
le sraten van het Asseí cenÍum: Vaarr, Mar kt, l\4ar ktsiraat Kruisstraat, Gedemp!e

Singel, Nieuwe Huizen, Croninserslraat.

jarenlans was er toen Àl in A$en gelproken over "de Doorbraak" die verlichting
zou moeten brengen door een rechtsÍeekse veíbinding tu$en de Vaàrt en de Ge_
dempte Singel. Al voor de Tweede Wereldoorlog dàcht men over zo'n doorbnak,
vooral omdat Rijkswàte6taat aandrong oP verbeterinS van de verbinding. Het col_
l.ge van B&W was er fel op tegen. Dit moge blijken uit een nota aan de Semeente_
íaad uit 1936, waarin als een van de aÍSumenten tesen werd aanSevoerd:

"Aon de doorbraak konen Khuwleeliike connercieele panden te liggen,
die eest na zee.lange tijd zullen ve.dwijnen.

Het collese voelde veel meeÍ vooí een Íacé rond de zlidkant vàn de stad, omdat
deze wes "tanss toonbare deelen vàn de stad in plaats van door onooglijke wiiken"
zou 8Àan lopen. Hieíop reàSeerde Rijkswate6taat met het plan de trote weg dwa6
over de Asser Brink te laten lopen. De raad koos eieren voor zijn geld en er werd
tot de Doorbraak besloten.

Toen begonnen de moeilijkheden pas goed. De aankoop van de panden die teÍwille
van de weg geíoopt zouden moeten worden, werd een zich jarênlang vooÍslepende
affaiíe. Zo besprak de semeenteraad op 31 mei 1956 een voorstel van B&w om
voor een totaàlbedÍa8 van f193.000,- de winkelvan Koetsier aan de Varkensmarkt
te kopen. De helft hieryan wàs een versoedingvooí Sedeífd inkomen.
Een raadslid riep uit:

"Eí \|udt ge2egd dat de heer Koetsiet met grcte spanning het beíun von
de r@d tegmoet ziet. lh han me dat zo voostellen, andat hij zeff\9elzdl

l) Bursemcêíer AsleÍ in zijn inía!ldierede, notulen.àadsvêÍsàdêÍing I6 rprill953,
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weten dot hij net deze ve ongensde geneente dlshet waÍe op de pijnbonk

Iegt.lkben et alsnog een voo6tandet wn dat de doorb.aok tot stand kont,
naot ik ben niet van nening dot dit noet geschieden tot elhe prik."

Het collese hield die Íaadsvertaderins bii hoos en bij laas vol met oên billijkvoorst€l

te zijn gekomen. Dit ontlokte aan een van de Íadsleden de volgende uitspíaak:

"ln de kostenberekening kont ooh een bedtus voot voot verhuískosten,
welhe verhuizing noet f 2.500, hosten? ls de non nisschlen van plon

naa, Canodo te ve.huizen? Als B&w dit billiik noenen dan zou ih wel 'ns
wi en weten wot zij onbilijk vínden. "

De laàd ging nietaccooíd met hetvoo6tel. B&Wmoeíen hun huiswerk overmaken

Een maand tater kwam er een nieuw voorstel waarin de vergoeding voor Sederfd in_

komen met de helfr veÍminderd was. lvet hoorbare tegenzin ging de laad toen ac_

coord. Een vàn de Íaádsleden verzuchtte:

"Wanneet nen zo in Atten rondloopt don verneent nen vtuk dat et tal
tin zohenlieden op tijpe.e leeftijd zin die in de hoop leven' dat er ook
voot hen een 'Aooftrook' kon\ ondat don neteen de oude dog is ter

Nog een àndere aankoop bij de Doorbraak h hetvemelden waard. Ook een gedeel-

te van de tuin van het R.K.-zusteíhllis aan de Markt moest Sekoch! woíden. Het
bleck een koíbar stukie grond te zijn. In dit sevàl vas het niet de bedrijfsschade
die de waarde van de Srond voor de verkopeí zo groot maakte, maar de waarde_
vermindering van het pand. De wethouder veltelde in de raad dat hei moeilijk wó
de wààrde van een stuk tuin te bepalen, vooral ah d€ze toebehoorde aan een rcli_

sieuze íichting "een tuin met voorzieningen voor dit en dat" - hetgeen een
raadslid deed opmerkeni

"Von de zide van de stichting is betoogd, dat deze tuin een essentieet on'
deídeel uitnoakt von het zustehuis en dot hij onnisb@r ls. Welnu, wn'
nee. dot het getolbdon noet men hen nietrcrhopen, ook niet ots nen er
een obnomMl hoog bedng voot kan ktijgen. 2l

l\4aàr ook deze koop ginS door en àan het eind van de jaren vijftig was in Assen de

In de loop van de tijd had Assen een opvallende beroepeníructuur gekíegen: weinig
làndbouw, een zwak ontwikkelde secundaire sector en daaÍlegenover een zeer ster'
ke dienstensectoí. Dar de landbouw in Assen nietÍerk ontwikkeld was, had alles te
maken met het relatief kleine oppeNlak van de gemeente. ln de eveneens zwak ver
tesenwoordisde secundaire *ctor waren het zeer lanse tijd vooral klcine bedriifjes
Seweest. De steíke diensrensectorhad Assen denaam bezorSd een 'ambtenarenstadje'
te zijn. Niet atleen de mensen in ovefteidsdienst, maar ook de uit een resionale ver-
zorgingsfunctie voortkomende werksele8enheid was oorzaak van de íerke diensten

2) Notul.n radsv.rgrdering 27 septemb.t 1957,



Na de Tweedc WereldooÍLog had Assen t-ov próvinciale €n làndel i jke tendensen

een zcer íerke bevólk inss8roei  dootsemaakt:  van 22-000 inwoneB in '45 naaÍ

30.000 in 1960. Drr maakte dat er in Assen werkgeleEenhcid aangeÍokken moest

worden. In een rappórt van hci Dren!s Económisch Technologisch lníituut werd In

1956 geadvheerd bijhe!scheppen lan nieuwe arbeidsplaatsen vooral aan de induírie

te denken. Hoewel dc bestaande bedrijven na de oorlog een behoorlijke 8Íoei gekend

hadden groei  aíbeidspLaalscn van 1000 in 1948 naàr 1600 !n 1958 plei t tehel

DETI erloor de uitbÍeiding met name te zoekcn in her aànlrekken van nieuwe be_

drijven. Dit werd he! bcleid van d. gemeentc Assen

BeB,n l9<o tre"8 orr  beeioê.nIdcf iSe mpJ s roen A\scn we d dangewerFl  d i5

regionalc ontwlkkellngskern. BLrsemeesler A8!cr schreef ecn enrhousiaí anikel in

hel  maàndblad Drenthe:

"A$en is ste ig van Plon an de nogeliikheden híe@n ten volle uit te bui'

ten eh dienoveteenkanstig ziin tevenstenpo teve\nellen ( ) Wij doeÓ

wat wij kunnen: wii leven onze na.l, war nogetjk, net behoud von het

Drehts?iqene, een nieuw gsicht , uiterliih en innerlijk' doar vragen dan

ook anze eventedige portie van de natjonale 'kaeh ! 3)

Nederland wàs aan het eind lan de jaren vijfrig in de ban van de welvaartgekomen

Assen deed r 'n beí mee te hol lcn in dc'vaal t  der vólkeren'  Bi i  dc Ópenrngvan de

nieuwe watertore. zei een rvelhoudcr:

3) MaàndblÀd Drenlhe, nÍ .5 _ 1959.
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''llij bevinden ons in een fovineÍende stroonversnelling Eerst hier op de
'Naordelijke Euronost begijPt men ten valle de Stad in het Graen!" 4l

8 i j  dc inrv i jd ing van he! càí i l lon merkie een spícker f i int jes op: "Assen schaft  het

ronneljcssteLsel afen heeftzich cen carillon aangeschaÍt " 5) Het was een dvnamische

r i jd;  daar was iedereen het wel  over eens. "Een int ieme wlnkelSelegenheid die z i in

wcersa in Ncderland niet zal vinden", zei een wethoudeÍ bij het in sebÍuik nemen

van de overkapte Singelírat 6)

Vóorui!8ànB Saat nietzo maar, dat moet je leren En de Assenaren moestcn aan veel

nieuwe dingen wennen. Het volgende aítikeltie uit de Díentse en A$eÍ Courant uit

1963 móse daarvàn als voorbeeld dienen:

"S in.ls w n no rgen z ij n de vae tga n ge R op de ore6 te e kp loa ts h oeh G e den pt e

Singel /Varkensnorkt beschernd door een |rcenlood lichtensvsteem, dat

net .te hond betJiend kan ||aden TeNiiloon wêerczijdenvan de Cedemp'

te Singel het licht voor de voetgangersap grcen springt, woÍdt het verkeer

dat uit de Ktuisstraot hont ftór de oversteekplaots door een oranje ticht

De lichten von de voetgongesovercteehploats en de Ktuisstroot correspon-

deren net elkoor, net dien ve\tonde dot zij beide gelijk op grcen en rood

springen, nits echter de knop oan de ptul van de ove6teekPiaats is inge
dtukt. ls.lot niet gebeurd, dan kon het terkeer uit de Kruisstttut ovet de

ove\teekploots doarriiden, ondat het arcnie licht niet brandt en het groe'

ne vaetgonge\licht evennin. Degene die wil oventeken en dadrtoe de knap
niet indrukt, kan dus long wchten, Voons moet nen niet veNachten dot

als de knop b ingedrukt het licht van de oversteekploats dírect op groen

sprinst. Het systeen is noneliik ingePost in de rcnde die de lichten.Joen;
het graene voetsangeslicht hont dus ee6t als hetoon de beurt is . en de
knop is ingedrukt.

Politidgenten hebben wnnoryen bii de 'paol net hnop gepon on de
ove6tekende voetgangers wegwih te naken,'71

Atsen verànderde in de jaren !ijftig. Gemeentebetuurders gingen denken in teÍmen
!àn expànsic: nieuwe induírieën en nieuwbouwwiiken. In de stad kwam een sfeef
van: geen uitdasins is ons te EÍoot Assen is een stzd en moet met ziin tijd mee_
gaàn. De doorbraak had vecl gatcn' in de stzd sesla8en. Ze ontsierden de binnen
stàd, werd herhaaldelijk in de gemeenteràad naar voren Sebràchi. Waar blijven de
plannen, zo lroeg men, om de binneníad cen "beter en nettel' aanzien te geven?

. l )  Drênte en A$eÍ Courànt,23 juni l960.
5) DrcnBe ên a$eÍcou.ant,20 ioni  1960.
6) DÍêntse en Aser CouÍanr,26 oktobeÍ 1961.
7) DÍenBcen A$erCouranr,24 mei 1963.
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2 Een passend centrum

De stad Assen zou een nieuw Sezicht kíiigen. In mei '62 weÍden de plannen met de

Asser binnenttad bekend semaàkt. De ,ournalisten lieten alle voor handen zijnde

erperlatieven uit de kast halen. Dànkzij he! PIan Uitleg Kern - zoals het later 8e_
noemd werd - zoLi Assen "een stad van àllure" woÍden:

"Men is erbij de opzet van het planvan uitgegoon het betretrende gedeelte

wn de stod een noden oonzien te geven en te komen tot een hdrnonische

opbouw wn de stad. ( . . . ) Gezien het totole plan wordt de noselijkheid
geschopen van veel nieuwe, noodzokeliihe bebouwingsnorylrkheden tot in

devere toekonst. Het gehele gebied verk jgt een stadsstructuur, tevett een

zodanige bíjdnge en geeft een ont$tíkkelingsnogelijkheid, wao.door Assen

een bijverdet te veNachten uítleg possend.enttun zalveÍk igen."1J

Uiwoering vàn het PUK_plan zou betekenen dat meer dan 200 woningen en een

aantal winkels, beddjven en scholen afgebroken zouden moeten worden. In het plan

zou vooÍnamelijk winkelbebouwins serealiseeíd saan worden waarbij met name de
geschikte mogelijkheden vooÍ de vestiSingvan Sroolwinkelbedriiven en warenhuizcn

senoemd werden. (Zie kaàrties op pas.6 en 7.)

Economische noodaak al5 uitganSspunt

In de toelichting op het PUK'plan kwam één uitsangspunt het duideliikst na vo_

ren: de sÍuctuurverbe.eíing van de binnenstad teneinde deze aan te passen aan de
te verwachten onrvikkeling. In dit kadeÍ wà5 de bouw van een groot aantal winkels
een "noodzaketijke bebouwingsmogelijkheid" en het schePpen van parkeeígelegen_

heid een voorudrde om de gehete binnenstad haaí functie ah veÍzorgend cenÍum
voor A$en en de reSio te laten behouden.

Steeds *eer k{am de economirhe noodzaak tot versterkingvan de cènÍumfunciie
ak hèt uitgangspunt van de plannen naarvoren. Bijnadere besiuderinBvah al spoe_
digêen dins op: hetontbreken van enige diepgaande studie waarop dit uitgangspunt

sebaseerd is. In de DETlrtudie was eruoor seplei! het beÍeffende centrumdeel, dat
tussen het oude centrum en de grootste nieuwbouwwijk in lag, te bestemmen voor
de uitbreidins van het zakencentrum. Veel vcrder dan het aandragen van een idee

Verder bestond hetvooryerk uiteen (geheim)plan Reconstructie Binnenstad Assen
wàarin alleen slobaàl Bekeken was naar de oplossinevan verkee6lechnische proble-
men in de Aser binnenstad. Een antalstudenten van de TH in Delft, die als"Werk'
Eroep N.V." uitgebreid ondeÍzoek iníelden naar de achtergíonden van de binnen-
stadsvernieuwins in vier andere steden, kwamen ook daar tot een gelijkluidende
conclutie: de plannen wà.en geíicht op het behoud van dc uitbouw vàn dc cenÍum
funciie en het eraan ten srondías Iisgende onderzoek was in de meeíe sevallen
summier te noemen.2)

ll Dents .h AsêrcouEnt,24 mei 1962.
2) WERKGROEPN,V.,San.í .n,onsepubl icêerd,dl . l  pa8.94.97.
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De plannen in Asen waren gebaseerd op de "te veÍwach ten ontwikkelins". Ten tiide
lan de inÍoductie van de plannen wàs de aandacht Sericht op de ontwikkelinsvan
de semeen!e Assen. Eind'60hàd Assen zo'n 30.000 inwoneÍs bijde ontwikkeling
van de plannen stelde men te reken€n op een inwonerstal van 80.000 in het iaar
2000. Íerecht ging men er van uit dat er verband bestaat tusseí inwoneranial en
omvang van het winkelbestand.ln het boek Hoofdwinkelcenttun geeÍr dr L-Bak
aan dat dit een verband is met een veclvormis karakter. Hiinoemteen vijftal com-
plexen van lariabelen die op die íelalie van invloed zijn: demosràfische, sociaal-
economische, geoSaflsche, hhtoíische en Psyóolosische tuctoren.3) Naeen aàntal
vereenvoudigingen toesepast te hebben kàn men komen tot een schattinS van het
benodisde winkelvloeroppcÍvlak bij een bepald inwonertal- Derseliike berekenin'
genwerden in Arsen ook wel Sehanteerd, echter op lijdstippen dat de be5luitvorm,ng
rond de bestemmin8van het centrum afgeíond wàs.4) Een belangrijke fac.oÍ bijhet
bepalen van de omvang van het centrum wordt gevormd door h et verzoryinSsbereik
van een plaats: ho€ groot is de regio. Buursink spreeka in ditverband oveÍ een addi
rioneel lerzorginglpotentieel. 5) Het wordt bePald door een aaÍtal factoren: de
welvaartsontwikkeling in de Íegio, de verkee6verbindingen met het centrum en de
zuigkracht van andeíe centra,

l\4oeilijk kan ontkend worden dat de verzorgingsfunctie vàn hetAssercentrum een
íol gespeeld heeft bij de bepaling van de toekomstise omvangvan het A$er winkel'
cenÍum, wel moet Seconslateerd worden dat er Scen onderzoek naaÍ omvàn8 en
belans van de rcgio aan de plannen ten 8íondslàgla8. Heteni8e ciifer dat in de over
wegingen een rol speelde was het Setal van 80.000 Assenaren in het iaar 2000 |n
febíuari 1969 werd in de Nota Binnenstad Assen vàn het Nederlandsch Economisch
Instituut nog steeds mel datcijfer gerekend. Ongevcer in die tijd echter weíd er ook
voor het Êerst onderzoek gedaan naar de omlangvan de Íegio Assen en de daarbin_
nen te verwachren bevolkingsgroei. Dit gebeurde in een tiid dat algemeen het idee
post vatte dat de pÍognoses uit het begin van de iaíen zeíig war het NEI nogge
bruik van had gemàakt, verouderd waÍen. (VolSens de meeÍe recente s.harfingen
zal de semeenre Assen in hetjaar 2000 ruim 53.000 inwoners herbersen en de resio
in z i in total i te i tzo'n 127.000.)

In de plannen zelÍ en de beschouwingen die er omheen Sehouden werden in de be_
sluitlormingrfase, weÍd í€eds getproken over de e€onomis4he noodzaak ak uit.
ganSspunt vooÍ de verwezenlijking van de plannen. Veel verder dan de oPnerking
dat Assen in de toekomst ook sterk zou blijven groeien en dat al die mensen in het
cenÍ!m hun inkopen zouden Eaan doen, kwam men in feite niet Toen de principc

besluit€n genomen waren en eÍ al Srote investeringen gedaan waren, weíd er eniS

diepgaand ondezoek veíicht.

3) L. BAK, HoofdwinkêlcentÍum {Alphen aan den Riin/Brussel,1911l,ptq.9447.
4) voor het êeÉt sêbeurde dat in de nota BiÍnensád Á$en van hêr NedêÍlands Economis.h

Insrnuut (f.bíuaÍi r969). ZceÍ uitssbreid sebeurdê het in de docroa 5criprié van René

Nasêl ên Hans vin As, dic in het najraÍ van 1973 werden sepublic.èÍd, toen rllêi à.h!er de

5) L BUURSINK, cenÍr l i te i t  ên t l iê€rchi .  {A$en, l97l) ,  pàg.44-

Kíotopruiming als uittantspunt

Naaí de economÈche noodzaak tot uitbreiding van het winkelcenÍum b€hoordc

de krotopruiming ook - zii het in veel mindere màre - tot de uit8angspunten van

het te voeren beleid. ln de toelichting op he! plan werd Sesproken over he! verdwii

nen van "de merendeels aanwezige oude bebouwing waaÍonder kíotten". Dit citaat

màakr duidelijk dathelgebruikte argument niet primair he! afbíeken van de íechte
woningen was, maaÍ hetvrijmaken van bouwgrond voor cen andere bestemming

Vanaf l%3 sins he! rijk aan de semeenten de mo8eliikh€id bieden een bijdrase vàn

Sry/o in de veÍveruingskosten vàn te íopen panden bij het rijk te declareren ln AÍ
sen was men door soede contacten in Den Haag reeds bijde inÍoductie van her
PUK-plan op de hoogte van de op handen ziinde regelinS.

Deze reselins (in '63 de Beschikkins aiidrasen Sanerinssplannen seh€len en '69 lrij
wel onveranderd omgedoopt in Bed!it BijdÍagen Reconíructie en Sanerinssplan'
nen) had een schaalveígíotend en sloopíimulerend effect. D€ Scmeente kon allecn
op financiële Íeun ui! Den Haag Íekenen als het huis geslooPt werd voor wonins_
veíbeterins war geen Beld beschikbaar. Daarnaasthad de Íegeling ook een schaaller
grolende weíking, omdat er pas een declaratie ingediend mocht worden als er een
aàneensesloten sebied waàr het merendeel van de huizen uit krotten Ínoest beÍaan,
gedoopt was. Het onderzoek dat uit moeí wijzen of een huis al dan niet een krot
was, werd door het rijk geheel in handen van de gemeenten Segeven.

Zo onrstond de situatie dat semeenten, wilden ze op eniSe financiële armdag kun-
nen rekenen, ertoe oversinsen op 8ro!e schaal kàalslag in hun binneníeden te ple-
gcn. Om de binnenÍeden !e kunnen vemieuwen mo€st men gebruik maken van de
tloopreSeling'. De aard van de regeling wó er ook in A$en de oorzaak van dat de
krotopÍuimins ak een wat vreemd uitgan8spunr in de plannen terechl kwam. Deze
constatering blijkt overeen te komen metde conclusies in het 'apporÍ Saneren:

'Het feit ddt krotoptuiming in géén von de ondetzo.hte stedenohoonlei
ding voor het nodeernieu ngsproces is genoend, is tekenend voar de
onderyes.hiktê plaoE, die dn focet inneênt. Zeker, etwoden krotten se-
sloopt, vele zelfs, naar krotopruining is een niddel on het stadsvernieu-
singspÍ@es voortg.ong te loten vinden; hrotopruining als sociaol doelheeft
bij geen van de steden voorop gestaan. " 6l

De regelinS 'uit hoofde van de volkshuisvestins' maakte het ook de gemeente Assen
mogeliik een deel van de binnenstad af te breken. In de praktiik kwam het er op
neer datdewoonfunctie iÍ de binnenstad íerk naar de achtergrond gedÍongen werd
om daats te maken voor de 3rerkc'functjes: winkek en kanroren. De srond in dc
bhnen\Lád was imme^ Ie duuÍ voor woningbouw geworden.

De kwaliteit van de woningen op zich,laa! sàan hetsubjectiefeÍvaren daaívan door
de mensen die in de huizen woonden, speelde niet of nalwelijks een rot. De bepa,
linS in de regelingwaarin over aaneengesloren gebieden sesproken werd, maakre dat
er ook no8al wat woningen van redelijke en goede kwaliteit sesloopt moesten woF

6) WERKGROEP N.v. ,S.ncr.n,dl .  I  pas.43.



20

den. Uit ondeuoek ondcr een grootaantal ex-binnenstadbewone6 in A$en is geble_

ken dat mceí dan de helft (53%) hel wooncomfoÍt positief lot zeer positief waar
deerde. Het overgrote merendeel (85%l 8af aàn met plezier in de buuÍt Sewoond te

Ook toen de plannen in de Semeenterad besproken werden, dacht niemand aan de
bewoneB van de binneníad. Ofhet zóu alhet raadsl id seweeí moetcn zi jn dat op

"Er wadt hier een qroots plon unsevoerd ten bate von de qehele buryetii
en noodzakelijket js noeten enkele burgets hietuoor het veld ruinen sl
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crootwinkelbedÍiif ah uirSanSspunt

Hct aanlrekken vàn het 8íootwinkelbedíijf kan men beschouwcn als cen var de uit'

sangrpunten vàn de Asser PIànnen. In de toelichting op het PUK plan werd die mo

gelijkheid met name genoemd (en bovendien bestonden er in een vroegstadium lan

de planvóorbereiding al contacten met het grootwinkelbedrijf, ,oah in het volsende

hoofdsruk zal blijken). Hierbiispeelden een rweelal overwesinsen een Íol Allereeís!

was er ecn zak€lijke overweginS: er zouden kapitaàlkrachtiSe kopers voor degrote

slLrkken bouwgrond in de binnenstad gevonden moeten worden De anderc overwe_

ginB beroí  het image van het cenÍum.In dc toel icht ing op het Plan schreven 8&W:

"Wij nóenen hier in de eercte ploats de noadzook om in anze stad moge'
lijkheden te cÍeêien voaÍ de vestiging von grote bedriiven, zo.,ls wtenhui

zen e.d. Op dit punt mos onze gemeente oh ontwihkelingskern niet bii

andere geneenten ochterbliiten. 9l

Het sróotwinkelbedriif is belangriik voor het functioneÍen lan een winkelcenÍum.

Bak spreekt ovcr "dÈÍibutieve attractiepunten": warenhuizen hebben zoleeL aàn'

ÍckkinsskÍacht op de conírment dat 6dl van de cenÍumbezoekers het warcnhuis

àls primaií bezoekdoel aangeven. r0)
"lvij maken en zijn de binnensttrd", rei V&D directeuÍ dr' A.C.R. Dr€esmann in

Ook in Aíen wasmeneíbi jhet  maken van de pLannen van ui tgegaàn dat,  wi lde men

he! cenÍum aanpassen aan de eiscn v& de lijd, er grootwinkelbedÍijven in het noor
d.Li jke centrumde€l zouden moeten komen.In de plannen weÍd dan ook àl  enigszins

sepíeludeerd op wàt men me! de nodiSe vooPichtisheid de 'vestisinsseisen vàn het
grootwin kelbed rijf zou kunnen nocmen: l2)

e Grore bedr i lven zoals wàrenhuizen konden al lc.n 'gedi jen' in een srootschal iSe
oozer "Ons protolypc is een mooi vierkant sebouw", aldus mr. A.G. Rootinck
van C&A. 13) De bepal ingen in het plan boden d€ nodiSe vrí iheid om tot  dcrgc-
lijke architectonische oplossingen over te gaan. (Zie verder hoofdstt k 8.)

:} Een van de kenmerken van het Asser plan was een rigóureuze verkeersontsluiting.
ook op het punt van de parkeergelegenheid leek de situàtie in Assen te voldoen
aan de 'elsen van hct Srootwinkelbedriif.

È Het crooiwinkelbedriif voelde nicts voor de cómbinatie winkelen-wonen: wonin
8en veroorzaken 'looprhade'en woninsen boven de winkeLs slaan eventueleveÈ
dere litbreiding in de we8. In het de€l van hct gebied wàar in Asen de srotere

9) Toslichtincop AP 13, áadsvergàdering I 5 novcmber 1962.
l0)  BAK,HoofdwinkclcenÍum, pà9. 130 133.

Her onderzoêk dar Rêné Nagêlin 78 in de A$êr binnêníad vsÍi.htre,bevcíigt dsze mc-
ntnS; de cijreB lígsen vooÍ A$en waaEchijn ijk nog hoscÍ, NACEL, De $rucluurvrn hei
kê.nwinkêhppa@r, pas. 29.

ll) s:n.r.r, pas- 133.
l2)  GefoÍmulêeÍd door P.F,M, KaNzLt in hêt rdikel  'Wiê z i jn en maken de binnèníad in De

Archhed,1971, nÉ.9 sn 10.
l3)  sah€.en, pàs,133,

7) Zie voorui twêrkinsên meergegevêns hooídÍuk l l

3) Nolulen ÍaadsvêrgadcÍing I5 novêmber 1962.
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bedrijven zouden moeten kom€n, \rvas geen woonbeíemming gepland; woninS-
bouw was cnkel toegestaan "op enkele daartoe Seschiktc plaaisen".

rY Het grootwinkelbedíijf vilde alleen bouwen op eigen grond, voor eípacht voel'
de men nie!s. Dooí hct bezit van grond wilde men de gevolgen van inÍlatie tesen
gaan cn bovendien wilde men vooÍkomcn dat de m€er{aardc, welke he! 8íoot
winkelbedrijf dooí zijn vcÍi8ins alleen al aan de srond sal afseroomd werd.
Tesenov€rdc onwil van het grootwinkelbedriif stond de seLdnood van de Semeen-
tenj in Assen w6 in die tijd (nos) scen sprake lan errpacht.

"Grootsteedse dromen" ak uitSanSspunt

lVe! de sancrinS en reconíructie van een deelvan de binnenstad hoopte Assen, net
als anderegemeenren in Nederland,twee !liegen in een klàp te slaan: heteconomisch
sterker maken van hct Asser centrum en hel drastkch beèindiSen van verkrottinS.
Dc door de sanerins vrijsekomen maasdelilke' srond in de binneníad kon zodanis

Sereconsrrueerd worden dat ook het Srootwin kelbed Íijf zich eí wildc !eÍi8en.

Toch zijn dere expliciete uittansspunlen niet loldocnde om de manier waaÍop meÍ
dacht de reconstructie aan te moeten pakken, te verklaren. ln zijn aítikcl 'Wie ziin
en maken de binnenstad' schreef P.F.À4. Kilnzli:

"Tenslotte is het wel duidelijk, dat tootol in niddelgrcte en kleinere 9e-
neenten grcoarcedse dromen ton b. en v, hie.in wok gesteund door de
plootselijke niddenstond en grcotwinkelbed.ijven, een grote, doch weinig
expli.iete rol spelen bi binnenstodeen ieuwinq. " 1 4)

In de volgende hoofdÍukken zal uitgebreid worden inSegaan op de rol die de plaat_

selijke middenstand en de Brootwinkelbedrijven in het Sebeuren speelden- Een Íol
die wel iets gecompliceerder is dan in het citaat in een handvol woorden woÍdt aan
gegeven. Toch is het in principe juttwat Knnzli steh; vooíai als daaíbiigelet wordt
op het miniemc onderzoek dat aan de p lannenmakcrii vooraf 8ing.

Eijhet ontbreken van 'haÍd' onderzoek gaven overwegingen van lokaal píestigealleÊ
lei 'wishful thinkins' dc kans om de plannen viaeen achÈrdeurtie te beihvloeden. r5)
Dêze onmeelbare overyetingen hebben in Asscn ook een rol gespeeld. Ze ziin te'
recht gekomen in de sfeer waarm€c de plannen omgeven waren: de manieí waarop
de plannen gepresenteerd werden, de bewoordingen die de journalisten in hun kran_
ten gebruikten en de bescholwingen die er in de gemeenteraad aan Sewiid weíden.
Zo zei VVD'f ractievoorzitter Borgesius:

14)

"Het plan zelí getuigt von een g.ote vhie en er i5 teel ruinte in. E. is gcen

spnke von, dat er te veel .uinte zou zijn. De toekonst vraagt íuimte en
nen zou achtenf merken ddt het kortzi.htig zou ziin geweest wonnee.
nen doornede nu seen rehening hod gehouden. Mocht lote. toch bliiken
dater te veeltuínte is, don kan nen door oltijd nog wn aí homen, mor nu

P.F.M. KUNZLI, 'Wie z i jn en naken dê binnêníad'  i í  Dê archirêct ,  1971, nE.9 en 10,

BÀK, Hoofdwinkelc.nÍum, pà9. 277.
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nen de kons heeft on die ruimte te scheppen noet men die ook benutten,
ook ol is het duídelijk dat het Plon doordoor duurder ||atdt dan anderc het
gevolzou 2ijn geweest. Het ingediende plan getuigt don ook van een iuist
beleid en nijn f.actie betuigt hietvootgaane .ijn hulde. 16l

l6)  Norukn raadsveÍsàdêÍ inC I5 novemb.r I962.
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3 Hier wil ik zitten

''Er is gevraogd of de eneÍing van de stadskeh niet in sneller tempo kon
geschieden. Dot is niet nogelijk, ondot het tenpo alzeerhoog is De roatJ
nerkt doopon nog niet veel, ondot de weftztunheden, zo sezegd, onder
gronds plootsvinden. Wat nu \|ordt voorbereid, zal, als het eennaal voor de

dag komt, noor ik neen, Assen terecht net trots eetuullen. ll

Dit antwoordde burgemeesteÍ Agter in decembeÍ 1964, roen Sevraasd werd h@ver

hetnu eiScnl i lk  was metd€ plannen.

Uit een groot aant2l losse opmerkinsen in nadsvergaderingen, !i! krantenberichten
en uit gesprekken met beÍokkenen kan hetvolSende verloop van de "ondergrondse
weÍkzaamheden" seíeconírueerd worden.

Hct zwaartepunt van de ontwikkelingen lag zonder twijfel op de contacten die er
ontstondcn lussen de gemeen!e en het 8róotwinkelbedÍiií Het contact kwam vrij
plotseling iot Íand.ln een inteÍliew vertelde V& D'directeur dr. A.C R. Dreesmann:

''Meestal nenen wij zef zo vroeg nogeliik het initiatief. ln Assen gebeurde

het doodat de burseneener in een t.v. uitzendíng zich bektoogde over de
dechte ontwikke ng ton de stad. \ Avonds heb ik hen nog gebeld en een
ofspraok genaaht voor de volgende dog. zJ

Deze contacten mei V& D werden Bele8d in september 1960;dat wàs anderhalf jaaÍ

voorda! de plannen met de binncnstad officieel gepubliceerd werden. Toen deden er
echter al enige tijd geruchten de íonde dat er "reeds met dit komplan EeleuÍd wó

bij bedrijven als Vroom en Dreesmann, C. & A. en derselijke". Aldus sefomu leerd
dóoreen íaadslid dàter aan toevoegde:

''Het is weftelijk een feit, dat vóór het plan in Assen bekend wos, ondere
mensen von buiten konende dit plon reeds hodden s.ezien." 3l

In een (beíoten) raadsversaderins in febÍuàril963 safhercolle8c van B&W de íaad
opening van zaken over ondeíhandclingen met V&D over de verkoop vaÍ een stuk
boulvgrond van tenminíe 2500 m2 in he! PUK plan. ln sePtembeí 1963 werden er

ookonderhandelin8en begonnen met AlbeÍtHeyn over de bouw van een supermàÍkl
en met de Eijenkoífover een HEIVA-veíi8ing. EniSe maanden laier kwamen eí con
iacten met C&A en de Bank voor Onróercnde Zaken (een dochteronderneming van

de verzekeringsmaatschappij Nationàle Nederlanden)over de veÍigingvan een com_
plex 'dagwinkelí- In het hieÍbolen al Seciteeíde interview mel Díeesmann zest deze

nadÍukkclijk dat de anderen er door hem zijn biisehaald

Dit s€zamenLijk opÍeden van het Sroorwinkelbcdrijf in Assen wá5 in het Eeheelgeen
uniek lcrschíinsel. Ook uit hct ondeÍzoek dat voor het ràpport sorere, werd veF

richt, bleek hetzelfde: hct grootwinkelbedriif beschouwde elkaar als collega s, niet

r )

Notulen raadsversàdering 3 december 1964,

Norulcn rràdsverSadcrins l5 novembcí 1962-
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als concuÍenten. a) Bovendien kon door sezamenlijk optÍeden voorkomen worden

dat het ene bedrijf door een gemeente tegen de anderen uitgespeeld kon worden.

Het is in het verleden zelden voorgekomen dat het ene bedrijf seheel los van de an-

deren tin8 opereren. Ak een van de 'groten' afviel, had dat meettal te maken met

he! feit dat de vesligingsnormen niet Sehaald weÍden. C&A heeft voor een vertígint

zo'Í I 00.000 poten tiële klan ten nodiS.V&D voor een klein zelfbedienin$warenhuk
20.000 en vooreen srootwarenhuis 60.000 consumenten, een HEMA-vêstiging heeft
er zo'n 35.000 nodi8.5)

De onderhmdelingen met he! grootwinkelbedriif betroffen op de eerste plaats het
aantal te verkopen vierkante mete6 srond en de srondpíiis. Daarnaasl zijn onsetwij'
feld ook andere zaken aan de orde geweeí. lllustratief in ditveÍband is de opm€r
king die blrg€meester Agter naakte in de íaadsvereadeÍing van auguíu, '68. Hii
vertelde dat Dreesmann met de 8€meentearchitect door het te saneren centrumdeel
gelopen wó en in een bepaalde Íraat aangekomen, toen al Sezegd had: "Hier wil jk

In janudi 1965 werd in een beíoten zittint van de gemeenteraad gespíoken over de
grondpriis. ln hel najaar van hetzelfde jaar werden de besprekingen methetgroot'
win kelbedri jr voorlopis afserond:

"Uiteindelijk hebben de gevoe.de onde.hondelingen eÍ toe geleid dat 9e-
noende N.V.\ zich bí biefbercid hebben verklaard on zodn de seneen'
te de benodigde grcnden heeft veNotuen ove. tÊ gaon tot aonkoop van de
volgende tere inoppetulok te n :
-  AH :  1710 m2

HEIíA:1l19n2
- C&A : 2440 n2

V&D : 2554 n2
BOZ:5495n2"1)

UÍ het bovenstaande bliikt dat er in de periode tot '67 spnke was van gezamenlijke
belansen van het Asser gemeentebestuur en het grootwinkelbedrijf. De gemeente
Asen had plannen mel de binnenstad en moeí een financiële basis hebben om die
plannen uit te kunnen voeren. Her srootwinkelbedíijf kon zich toed vinden in de
manier warop men in Assen de zaken anpakte en verklaarde zich bercid gíote peÊ
celen 8íond in het plansebied re kopen. Tegenover deze tlvee paÍtijen stond - ook
In A$en een sroep die zich seschad voelde in zijn belansen: de plaatselijke mid-

ln ziin b@k Hoofdwínkelcenr.rr? noemt dr. L. Bak de angsrvoor zaakschade bijde
bestaande middeníand een remmende factor op de binnenstadsvernieuwing:

4l
5)

6l
7l

Norm.n g.no.nd doó. dr, a,w_ Luyckx, dnêctêur van de stichling ontwikketjnssbur.au
lvinkelcênrra,een,dochterondernenin8, van de NMB,S.n.rcn, pag. 1rB,
Norukn rards!êÍsadering l5 auguslus 1963.
Het b.sban van dez. b€Êidwrktàrins w.rd p8 ruin c.n iaaÍ tarerbekend in een Dre-advies
vd B & W an de @d van 16 dec.mber 1966.
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"Specitul bi winkeliets trcft men vaok grote weerstonden oon tegen ver'

nieuwingsplannen. Bii het uitvoercn von een keÍnrcconstuctie zullen in'

npR otlld kans?n be'loan op gPdcchclike of alochele drcinoge von dc op

het rceds bestaande wínhelareaol se.ichte koopkncht Zaken welke te vel

verwiiderd ziin von het reconstructiegebied kunnen hun aantrckkingsktocht

ap de klanten vetliezen. Bovendien kunnen zich in de vernieuwde centrun'
gedeelten zaken vestígen welke noor hun structuu (bijvootbeeld qÍootwin'

kelbedriif), ossoftínentsvoeing, prijszettíng en beddfsPresentotie zeel

concut.erend zijn. Wannee. don ook nog - feíteliik of vetmeend - in het

.econstructieplon is uitgegoon van een te ruine exponsiemogelijkheid, is

het beeld von veÍontrusting conpleet. sl

Het "beeld van veron truíin8" dat Bak in zijn boek schetste, kwam in het onderzoek

naar de onrwikkelingen in de Asser binneníad zonder moeite nàaí boven. De mid-

denstand íelde zich (als enise sr@P) duidelijk op tesen het - zeker in de begin'

periode - €ensgezinde optreden van gem€ente en grootwinkelbedrijf. In het boven-

íaand citaat noemt Bak een drietal aanleidingen tot veronÍuÍing bij plaàtseliike

winkeliers. De al dan niet vemeende vrees vooÍ te hoge expansieveMachtingen

werd in Assen pas veel lateí ak argument tegen de plaÍnen aangevoerd. De ansst

voor hel grootwinkelbedÍijf op zich ats concuíent werd nooit ex pliciet angevoerd

als argument tegen. l\4en beschouwde de komÍvan warenhuizen veeleerder ah een

"natuurlijk€ ontwikkelinS". g) ln de eerste periode ging hetmet naÍne om hel eerste

dooÍ Bàk sefoÍmuleerde argtrmen! de drainage van de koopkracht van het'oude

naar het 'nieuwe' centíum. Daarnaaí waren de proteíen van de middenstanders
gericht tegen de manier wàarop de plannen tot stlnd gekomen waren en uttgevoerd

Nu is het moeiliik te spreken over 'de'houding van'de'AseÍ middenstànd teSenover

de plannen van de seÍneente mel het noordeliik cenÍumdeel. ln de loop van de tiid

werden er nogal wat verànderingen aangebracht in de inhoud die an die houdinsge-

geven werd. Bovendien schommelde de intensiteit waarmee de protesten Seurtweí'
den he!i8. Een andere moeilijkheid om over ?e houdins vàn de'Asser middenstand

te spreken, k gelegen in hei fêit dat de plaatselijke middenstand in ieder Seval
organisàtorkch - íerkveídeeld w6.

ln her besin van de iaren zesiiswaren de Asser winkeliers seorsanis€erd in vier orya-

nisaties (2 alsem€ne, I katholieke, I protestants-chÍistelijke). Pó in aPril1966 kwa-

men ze met een duideliik Sezanenlijk standpunt. Dit betekent echteí niet dat er

vier jaar lans nieri dooÍ middenstanders sedaaÍ war. Er was een andeÍ kanaal om

onvrede met gemeentelijke plannen te uiten: de cenÍumverenigin8 Deze was in

1962 opgericht om voor de belangen van het'oude'centrum op te komen en in de

tienjarige strijd tegen de Semeenteliike plannen ontpopte de Cen trumvereniSing zich

als de belangriikste woordvoerder van de middenstandeu.

BAK, Hoofdwinkelc.nrrum, pàs 237.
Eên besluuEtid van een middensandsoBanhatic secitêêrd in de D'ênaeên AsrCouràn!

3)
e)

De Centfunvereniging pleítte etuoordit huizenblok ofte brcken
en er een grcot winkelcentrum te bou|9en tervesterking von het

'oude centrum,

Nlet name in dc eerste jaren na ha& oprichring weíd een sroot aantat bricven aan de
Semeente gericht. In een van de ee6re brieven (1 november 1962)werd sesteld dar
de plannen van degemeente er alleen op gerichr waren winkels aan te trekken in een
stadsdeel waar tot dan toe geen winkels hadden gestaan. í!4en vroeg het gemeenr€-
bestuur eerst met spoed plànnen ook voor het ,oude'centrum te maken. Dit veF
zoek werd in de eeute peíjode nog d.iemàal herhaald. ro)

lvlet de jaÍen velscherpie de tegeníetting m iddensrand-semeenre zich. H€t uirbtiiven
van plannen voor het'oude' cenÍum waar de middenÍanders zo nadrukketiik om
vroesen - was slechts één oorzaak van die polarisatie. Allereerer6oer gezegd wor-
den dat de contacten tussen geneente en winketieE erystecht waíen. Her enige ge-
oÍganireêrde oveílet w6 de ll|iddennondsconnissie waarin, naÍ een tid van her
collete van B&W, de vier middenstandsorganisaties zitring hadden. Deze commissie
stelde Íeeds met voldongen feiten geconfronteerd re zijn. In mei 1966 werd ereen
motie aangenomen om meer inspraak re kÍijgen en eerder bii ptannen te word€n be

10) Srieven van novemb.r'62, d.cembêÍ,64. fêbruari 65 en maarr'66,
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Er deden in de stad vele geruchten de roÍde over contacten lus*n de temeen'e en

het grootwinkelbedrijf. Het grote aanÈl geruchten ÈSenover de minieme officiële

info;matie zoísde vooÍ wantrouwen bii de midd€nstanders Dit werd no8'ns veÊ

steÍkt toen, zo;ls in het vooíafgàande al is op8emerkt, bleek dater alvoor de offi'

ciële publicatie van de planncn oveíleggeweeíws met het Srootwinkelbedrijf Met

name in allerlei middeníandspeÍiodieken werd ook landelijk no8al wat aandacht in

deze zaak beÍeed. ln het blad De Ktuideniet vas een niet ondertekend artikel veF

schenen, waarin werd betoogd dalin Assen de plaatselijke middenstànd werd achteF

''ln Assen ,,,o.dt met t|9ee moten geneten ln tegennelling met ondere ste'

den, woar het grootwinkelbed.ijf zích evenals de niddenstond zelf een

ploots noet veroteren, zegt hêt college von Assen: 'Zie híeÍ uw bouwter

rein, zie hiet uw porkeeryelegenheid, zie hier uw kopeEst'oon wetke ten

gevotge von de noeste arbeíd van de benoonde niddenstondes tot stond is
'g"e.nn 

* *aar"- iutti" ,u profite'en AIs het don bi jutlie (oh trckke/J)

regent, don zal het bijde niddennanders ook nog wl wot dtuppelen " 11)

Het Bevoel in de steek Selaten te worden beÍeikte ziin hoottepunttijdens de behm_

deling van het 2.8. À4lWA'project in de Semeenteíaad in dec€mber 1966

Drie AsseÍ zakenlieden (BeÍtÍàm, LamPe en Zienss) lieten op 5 november 1965in

een bíief aan het college van B&W weten het plan opgeva' te hebben in het PUK'

olan een Middenstand\wà'enhui' te srichten en men ver/ochl om een Sesprel ovel

*"  e"r .h i l - r"  pteL rooTait  warenhuis l2)  In Ll i r  tesprel .  dat  u i te indel i j l  inhel

voorÉar vàn'66 plaatsvond, weÍd door de wethouder een plaatsvoor de MlwA aan'

gewum, die vooí de zakenlieden niet aanvaaÍdbaar was ln een uitgebreide bÍief-

íÈselini gaven de drie te kennen dat de door de semeente voorseíelde plaats te ver

van het lou de' cen tru m verwijdeÍd wa, en men stelde een ttu k gíond vooÍ dat dkect

grensde aan dal o!de winkelcenÍ!m.

Het collese van B & W deelde in een brief van 20 juli '66 aan de dÍie initiatiefnemeít

mee dat naast een aantal bezwaren van iuridische en plan_technitche aard de door

de drie voorsestelde oplossins ook onnogdijk was, omdat "zich vooí het ondeÍha-

vige en het daàrop anduitende gebied reeds een andere ge9disde had aangeÍnetd'

zoiat oor< een oplo*ins over een lmseÍe periode têr plaatse, niet waarschijnli'k

moet worden geacht"

BeÉram, Lampe en Ziengs gingen in hun antwooíd vm 24 augustus 1966 in op de

bezwaren van d€ gemeente Alleíeerst stelde men in hetalSemeen bezwaíen te koes_

rcÍen t€8en het PUK_plÀn in /iln alEemeenheid, maar /e vor8den e' el toe:

''loth hebben wij gencend 'rckening houdend net ecn uitercotd noge'

lijke realísering ton de plonnen' zools deze zijn neergelegd in het P'U K'

r1l Ge.iteerd in dê Dr.ntsê cn A$eÍ CouÍànl,7 *ptêrber 1965'
r2i Ha i5 @n opmdkelijk feit dàr dè dÍie met hun initiarief kvam'n op hetmÓn'ntdrt d€

bereidveÍklati4 van het sroórwinkèlh.drijfom grond tê kop'n ne! door dê gem'ent' o'!
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plon onze bereidheid tot initiatieeen te maeten tonen lnner' geb.ek

oan initídtieven zol men de Asser niddennond bepaaldeliik niet kunnen

Op 6 septeÍnber 1966 werd B&W in de beantwooíding van het herhaalde À4lWA_

verzoek duidelijker. Men stelde dat seruime tijd voor de lvllwA-plannen er zich al

een andere sesadisde voor de betreffende srond had semeld, waaímee al verschilÍen-

de bespÍekingen Sevoerd waren. ÍVen voegde er an toe dat deze besprekingen al zo

veÍ gevoÍd€rd waren dat "wii thans reeds Eelegde contactên niet meer kunnen ver'

bíeken". Hieíbii refereerde de semeente duidelijk aan de afspíaken die op 13 okto-

ber 1965 met her gíootwinkelbedrijf Semaakt waren; zonder deze overitens te no€_

men, want ze zouden pas in december 1966 in de oPenbaarheid gebÍachi word€n.

Na dit negaticve antwoord op hun verzoek richtten BerÍam, Lampe en Ziengs zich

rechtstreeks in een brief tot de 8eÍneenteraàd. ln die briefspraken ze hun verbazing

uit oveÍ hctfeit dat het reríein voor de andere gegàdi€de SereseÍveerd moest blijven.
Op gÍond waaNan worden wij, als Asrer zakenlieden, achtergetteld, vroeten zii aan
de raad. B&W hadden dan wel geÍeld da! zii te laat waren geweeÍ, maar had er van
het begin af niet bij de Asser middenÍand een grote onduideliikheid bertaan oveí

"De nogelijkheden vou Asse. bed.iiven on zich een oPtie te veNetuen
binnen hetkadet von het plan bleef in een onbegijPeliike woos van qehein'

zinnigheid qehuld."

Een middenstandswarenhuis in het PUK-plan zouden Lampe, Bertram en Ziengs
nooit kriigen. Wat ze wel ber€ikten w3 dat het college van B&W in het openbaar in
de geneenteraad opening van zaken moestgeven, want het [4lwA verzoek was rechÈ
streeks aaÍ de gemeenteraad geíicht. In h€i pre-advies van B&W werden de afspra-
keÍ met het grootwinkelbedrijf, zoal5 op pag. 25 geciteeíd, bekend gemaakt.

De plaatseliike middenstand eígeÍde zich eraan dat de gemecnte het verzet van de
middenstand op een lijn zette met een afwachtende houding, waardoor men te laat
zou zijn sekom€n. De MIWA-zaak beschouwd€n vele winkelieÍs als het bewijs dàt
men achtersesteld werd bij het Srootwinkelbedrijí. Het "beeld van veroniruÍing",
zoals Bak het genoemd had, was in 1966 compleeL In een poging de arglmenten
van de middenstande6 tegen de gemeentelijke plannen op een rijtje te zetten komt
m.n tot de volgende díie punten: r3)

- In haar beleid moeí de semeente het 'oude'en het 'nieuwe' centrum als één ge-
heelsaan beschouwen.

De middenstanders vonden dat er een eind moesr komcn aan de door hen er!a,
ren bevoordelingvan hetgrootwinkelbedrijf boven de plaatselijke middenstand.

- De middenstanders waren van mening dat er voorkomen moest worden dat er
een concenrratie van het 8róotwinkelbedriif binncn het PUK plan zou Saan op-

lll ceb.seerd op moties van de cenÍumv.renisins {30 maarr 1966) en van d. vier middên,
slànderyanieii6 { 19 apÍil 1966}.
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In I04 bloemíijke woorden van de CenlrumvereniSlng luidde dit: 4 Deze heren vinden elkaar overa
" / De Cen tru mve re n ig i ng ve rzoe kt de geneente) er i n hao I Centru n'pou t iek'

bii eventu?h vetigi4a v\n Yaotninketbeaiivcn cn norcnhui2Pn zórc lool

k dilten drcgen dot de/c nÓ'h in cunulotiP nàch in Prclete1tP slluoetina

woden geploatst, doat dit zowel in het olgenëén belong, .ie belongen eon

de sevestisde niddenstond, alsook (bij nodet ínzien) de belonsen van de

nognoten zètve, zou schaden, gezien het feit dat een nedehik tetzorging"

centrum oon een gÍoot scolo van rcrschi ende nenseliike behoeften tege'

noer dient rc trcden, waotbi de gP/èltighcid wn zulk cPn 
'cnttum 

en du\

oak de ztiigkrocht, in hóge note wodt bepoold doot een noxinole va otie

det div"^e 
"nkeltvpcn 

in 4eninhtge sprcdina

Het ÍVIWA'pÍojec! was de eerste en laatste uitgewerkte poging van A$er midden-
stand€rs om deel te nemen in het PUK-plan. ln de periode i967-l 971 kan duideliik
geconstateeíd worden dat de aandacht van de niddenrtandeB zich zeer nadrukke-
liik richtte oo he! 'oude' centrum. llluíratief È in dit verband het feit dat men in
de zomer van '68, toen er wel detelijk het een en ander met het PUK-plan aan de
hand was, volstond met het opnjeuw onder de aandacht brengen van een motie die
al in april '66 aangenomen was. r) Nos meer dan in het vededen werd er door de
middenstanders bij de gemeen!e aantedronten op plannen met de oude binnenstad
om eryoor te zoÍBen dat ook dit deelvan de binnenstad zou worden mee8eÍokken
in de ontwikkel insen.

De verhouding met de gemeente was eÍ niel beterop gewoíden. Keeí op keer gafde
gemeente te kennen weinig waarderin8 op te kunnen brengen voor de houdingvan
de plaatselijke middenstand. lmmer, toen de plannen van de gemeente bekend ge-
maakt ',varen, hadden de middeníandeís geen belan$telling getoon d voor het PUK-
plàn, zo stelde men. Terwiil de gemeente met her grootwinkelbedrijf afspràken
maakte, hield de middenstand zich "na de voor indienins van bezwaren seldende
termijn" bezig met het voeren van acties tegen de gemeentelijke plannen.2)
ln het voorjaaí van '68 vertelde een wethouder aan de Drentse en Asser Courant dat
de plaatselijke middenstand de plannen steeds vertraagd had;een uitspraak die hij
lateÍ weer enigszins afzwakte.3)

De ltliddenstandÍommissie was toen alenige maanden opgeheven, nadatéén vàn de
middenstandsoÍBanisaties er in september '1967 uitsestapt wd. lvlen stelde dat deze
vorm van overleS met de gemeente niet had opgeleverd wat men eÍvan had verwacht
en dat men zich voortàan rechtstreeks lot de gemeente zou w€nden. 8ij de gcmcen-
te werd de klacht geuit dat de contacten met de middenstandeB vooral zo móeilijk
waren omdat men nooit wist tot wie men zich moest wenden voor een bepaalde
kwestie. De onderlinge verdeeldheid van dc middeníanders maakte hen tot Ínoeilijk
peilbare gcspíekspaÍheB. Eind '68 bleek dit ook weer toen de Werkcommissie Wan,
delsebied opgcr icht  om plannen !e onlwikkelen die hei 'oude'cenÍum nieuw
leven in zouden moeten bl koÍt bestaan weer we.d opgeheven. Toen
bleek dat er onder de middenstanders grote verdeeldheid heerste over het al dan niet
aubvrij Ínaken van een aantàl íraten,

In september '68 werd het bestemmingsplan "Kern", waar al zo vele jaren door de
plaatselijke middenstand op was àansedrongen, gepubliceerd. (ln de wandelin8 werd
het Planolde-Kern, of te wel POK,plan, genoemd.) Een voorontweÍp van het plan
wó besin '66 in de Middenstandscommissle besproken. Volsens de middensranders
was h!n kíitiek zo groot geweeí dar de gemeente het plan màar in de ijskast gezct
had. Volgens de gcmeente was het plan !i8etemporiseerd in verband met he! feir dat

r )
2)
3)

B.ier middeníandso4anÈa!ies l2 auguÍus I963.
Nororên raadsve.sàde.ins 20 ausuíus 1963.
DrenÈe en Aser CouÉnt l4 en 23 mzàír 196A,



bii de middenstandeís grote verschillen van inzicht leven omtrent de Problemalek

Parkeergelegenheid in het zrlidelijk de€l vd het centrum was de grote eis van de

middenstandeÍs geweeÍ. Men vreesde onbeíeikbaafteid van hetroude' centrum

dooÍ in het noordelijk centrumdeel èn de paÍkeeÍselesenheid èn de klantenÍekkers

(het srootwinkelbedriif ) te concentreíen.

Hoewel het POK-plan enisszins in de wens naar derselijke paÍkeerselesenheid voor'

zat, gingen de 8€meentelijke Plànnen de middenstanders lang niet ver tenoeg Ook

vond men in het Plan niets terug van dê rpolenwerking' wàd door de middenstand

op was àangedrongen. De situati€ in Ass€n weíd gtaag met die in Croninten verge'

leken. Daar waren tlvee polen C&A in het zuiden en V&D in het noorden - ,

waartussen het winkelend publiek heen en weer '8eÍokken' werd. In As'5en zou er

maar één zo'n pool komen in het PUK-plan en men had 8Èatgezien datook in

hetzuidelijk centrumdeeleen rootwarenhuis sePoiecteerd zou zijn om zodemen-

sen lanss hun zaken te krijsen.5)

ten aanrr l  za\enl ieden 8dl  dedebouwlundi8 bureau HaiemÀ opdDcht een Pldn ui l

le weÍken waaÍin hun ideeën veÍwerkr zouden /i,n. Hel werd een Teer rigoureu\ plan

met een duideliike 'polenwerking' ten koÍe van veel bebouwing in het'oude'cen_

tr!m.6) Op geen enkelemanier vonden de ideeën van de middenstandeít aanduiting

bij de oplattingen van de gemeente. Zo weiSerdê mên daar over een "alternatief

POK-olan" te soí€ken. 7) ln de besluitvorming over het POK_plan werd dan ook in

hetgeheel niet ingegaan op de dastische suggcÍies van de middenstanders Toenhet

POK'plan in m€i '70 leÍ visie gelegd werd en er bezwaaíschriften ingediend kon

den word?n kwamen er veel bezwaíen van de kant van de middenstande6 naar

voren, maaí dele gingen in op delaih van het plan

l\4en zou bi,na kunnen íellen dat de plaatseliike middenstand €en iníinctmat'8e

weeÍzin te8en de gemeenteliike Plannen ontwikkeld had. Dae plannen brachten

hen tor em;tionele reactiet. In dat licht kan men ook hun'luchtkalteelachtige'al_

ternatieve plannen zien GeconfÍonteerd met de realiteit dat de gemeenteliike plan'

nen 't zouden 'halen' w€rd de aanvankeliik seuite fundamentele kritiek vàn de mid-

denstand bijnavan de ene dag opdeandeíe omsezetin detailkritiek Eenver's4hijnsel

dat niet alleen aan dc hand van de hierboven beschreven sebeurtenissen geillustreeÍd

ldn sorden, maar dar ool oP de vot8ende blad/iiden no8 een arntàl mdlen gecon_

íateerd kan worden.

Had de gemeente in deze peÍiode te maken met een plaatseliike middentknd die

wel zeeí duideliike erotetten liet horen, maar niet bii machte bleek de beduiwoÊ

mins in eiSen ri(hlin8 !e beihvloeden mel de andere gespÍekrpàílner' hel Eroot_

4) BÍón: Drcntsê ên A$.rcourant 3 mett 1966 en nolul.nrladtYèrgad"ing 3l augusrus1967'
5j Ni,v. opmerkiisên op een hèarins ovêÍhèt PoK-plan in eei vêÍrlàg van hêrvrij' volkvan

l9 novèmber 1963,
6) voo6têln.der. invllling op hêt Plan Oudê Kern Asn van autêau voorStêdebouw ir' R'

Hajemr N.V- Asen, ipril 1969.

7) DÍens en A$e! Couràít 29 novembêr 1969.

winkelbedriif, waren de kaarten duidelijk anders seschud. Uitons ondeízoek bleek
in ieder teval dar de eensgezindheid tusen gemeente en grootwinkelbedrijf, waar-
van in het vorite hoofdstuk sprake was, in deze periode nogalop de proefwerd ge-

ln het Nieuwrblad van het Noorden stond op 10 àuguíus 1968:

"Het geneenkbestuu von Assen heeft een zeet diepe knievol geno&t voor
het g.ootwínkelbed.ijf. Assen heeft het Plan-Uitleg'Kern, woo. zeer grcte
be2wren tesen bestaan, sewijzisd ondot een sroep ||inkêlbedijven heeft
loten weten, dot hun plonnen in de oorsprcnkelijke vom niet neer rcali-
seeó@. worcn. '

De bron van deze berichten wa5 een nota ve het college van B&W aan de gemeente-
raad van i7 juli 1968, waarin openinr van zaken werd sereven over de onderhande-
linsen met het sÍooí{in kelbedriif, 8)

De onderhandelingen w&en heropend, toen op 14 juli 1967 bleek dat de Raad van
State, die het PUK-plan in laatste instantie moest goedkeuÍen, haargocdkeuring had
onthouden aan hea bouwverbod, waardoor het de gemeente zeer moeilijk gemaakt
weíd om eventleel totonteigening over te gaan. Toen het Semeentebeíuur beí oten
had tot een paíiële herziening van het plan, maakte he. grootwinkelbedrijfvan de
gelegenheid gebruik om zelf ook met herziene plannen te komen. Dit ging in eeíste
instantie slechts om twee zaken:

Het grootwinkelbedrijf rtelde de gemeente voor het z.g. dakparkeren, waar men
in ee6te inrtantie van uitgegaan was, uit de plannen weg te slrepen. 9)

- lvlen wilde de plaats vàn de 'daswinkels' van de BOZ zodanig wijzisen dat ze als
overdekte winkelealeíijen .ussen de warenh!izen sebouwd konden worden.

In de PUK'nota van 17 juli '68 stelden B&W bereid te zijn het plan te wijzisen €n
daaÍbiiook rekenins te willen houden metwai men omschreefalr de"sewijzisdc in'
zichten van het sÍootwin kelbedriif". welsafmen aan dat de uitvoerins van de plan-
nen door eventuele nieuwe bezwaarschriften noSal vertraagd zou kunnen worden:

"ln verbond net het vorenstaande hebben wii schrifteliik zowel ols nonde
ling de particípanten in het PIan Uitleg Kem gewezen op de consequentíes
von het door hen insediende níeuwbouwplon. Doorbij hebben wij tevens
gcottendeerd op de zeer grote bedrcgen, welke ín deze rceds zin geihveï
teeÍd in de ofbrcah von vele ponden woardoor de indtuk is gêwêkt, dot met
een spoedigE bouw aldaar zol woden aangevongen."

De gemeente stelde het grootwinkelbedÍijf voor de uitvoering van het PUK-plan in
twee fden te laten geschieden om hea tijdwerlies dat door de herziening van de plan-
nen veroozakt zou worden, zo beperkt mogelijk te houden. Deze faseíing zou in-

3) In e.n b.sloren zitting vàn dê rdd op 16 nóvcnber 1967 wa d. remeenrenàd alintormeêl
op d. hoógtê Eêstetd.

9) VandeÍMêervandeAH€Íoepzêi inèênintervièw: iPaÍkeÍenopherdakdoenwcwel,
nàar hêt kosr ons meer dan ahdê 8êmeent eRoor zorsr, ' sane..n, pa8,139,
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houden dat eeÍst V&D, AH en de HEÀ4A zouden saan bouwen voor die bouw-
plannen was Seen plànherzieninS nodiS en in tweede fase na herziening zouden
C&A en de BOZ kunnen gaan bouwen. Dit vooÍstel halde het niet bij het groot-
winkelbedrijf, blijkens de mededeling in de nota dat V& D pàs zou saan bouwcn al,
de heíziening van het gehele plan rond zou ziin. B&w besloten hun nota meti

"Z@ls u duidelijk zdl zijn, houdt het vorcnnoonde een conpronis in,noor

seeft toch \|el de zekerheid, dat bínnen ofzienbare tíd dit voor Assen ak
centrungeneente zo belongrijke prcject veNezenliikt kon woden.

De geruchten Íond de komÍvan het gÍootwin kelbedrijf speelden ook in deze perio_

de weer een hoofdrol. Er was het geíucht dat, Sezien de íeeds veranderende plan_

nen, het síootwinkelbedrijf er kennelijk niet om zal te spÍingen om naaÍ Assen le
komen. Tot in de gemeenteraad toe werd dit vermoeden 8euit. r0) Ook waren er
hardnekkige Eeruchten over nieuwe plannen van de AH-groep die zich liever elders
in de stad (buiten het PUK-plan)zou willen vestigen. Voor het eerstwerd ditgezegd
dooí AR-Íaadslid lvulder tijdens de raadsvergadering van 15 augustus, waar oveí de
PUK'nota werd gesproken.

Achteraf bleek dit geíuchtve€lwaari in zich te dragen De Plannen van het AH{on_
ceÍn waren veranderd. Kon AH in het kader van de afspraken van oktob€r 1965 in

her PUK-plan een slpermàrkt van 1600 m2 Saan bouwen, nu kwam het concern
met het plan voor een zelfbedieninsswarenhuis (l\4lRo), dat en oppeNlakte van

tenminÍe 5000 m2 zou moeten beslaan. Deze eis van de AH_8roep werd door het

Srootwinkelbedrijf in z'n geheel samen met de twee eeíder Senoemde wensen als
claim op de gemcente overyenomen.11)

De drie eisen, die hct grootwinkelbedriif in de onderhandelingen inbracht, versterk
ten elkaaí: er was meer Srond nodi8. De gemeente beSon nieuwe plannen te maken

om re zien hoe aan de verlan8ens van het Srootwin kelbedriif teSemoetgekomen kon

worden. Dit typeerde de houdingvan het gemeentebeíuu I in deze periode. Ook uÍ

de b€studering van de notulen van de raadsvergaderingen die aan deze mateíie be

srccd werden, (omr mci ldn het niel andet' noemen een /eleÍ Scvoel ván

machreloosheid van de gemeente tegenover het troolwin kelbedriif naarvoren.

In de PUK-nota had het college van B&W vooí het e€rst toegegeven dat er niet met

vijf verschillende bedrijven werd onderhandeld:

"Vorennaande heeft et tae geleid, dat genoende bedrijven ziin gaan $men
werken en ols één geheel ten opzichte van de geneente zijngoon opt!'eden

De coÍrespondentie weíd niet aan de viifafzonderliike bedrijven sericht, maaí naar

een centraal coÍespondentieadres (de Bank vooÍ OnÍoerende Zàken)sestuurd. Tii-

dens de raadsvergadering van auguíus '68 sprak wethouder BerSer zich nog duide'

l i iker uí t :

l0) Notulen rardsvêÍsadeÍins 9 dcccmber 1969.
l l )  zo serormure.rd dooÍ wêthoudeÍ Beíser t i jden5de Íaadsversader incvan20iànuàr i le72.
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"lndedood kon nen hiersprcken van een kongsí: deze hercnvinden elkaar
ovenl, honen elkoar telhens opnieuw tescn en tteden overcl waat zij zaken
doen sezonenl|k op. Dat is yoor de portij waamede zij 2ahen doen nie
schien niet alt|d plezieig, naar het is de hade realiteit, niet alleen in Ne-
de and, naar in de sehele naotschappij ovenl ter wercld." 12J

Toen ruim twee jaar later hetzelfde onderwerp weer in de gem€enteraad t€r sprake
kwam, zei de toenmalige buryemeester Grolleman dat, wanneer ie voor het groot
winkelbedíijf sekoren had, je eí m€e moest leíen leven. Hetvoordeelvan de groot
winkelbedrijven wó, nàar ziin mening, dat men zo een stad kreeg met trekpleisters
en een nadeel dat er aan bepaalde vooryaarden voldaan moeÍ worden r'waardoor

he. srootwinkelbedrijf een €nisszins florerend bestaan kan l€iden en zo weinis mo-
geliik riiico'5 loopf'. l,

Uil alle segevens blijkr duideliik dat d€ eemeente onder srote druk sezet is om de
plannen te wijzisen. Ho€ srootdie druk welseweeí is kan biivoorbeeld opsemaakt
worden uit een uitspraàk van wethouder Berger in een gemeenteraadsvergadering. ln
ianuar' I972 verklaarde hij dat de AH-sroep gedreisd had met haar l\4lRo-ves.igins
!it te *ijken naar een buursemeen!e - Smilde ofVries - als men in Assen nietvol'
doende srond zou kunnen kÍiisen. ra)

In december 1970 verscheen er een persbedchtvan de gemeente Assen waarin werd
meegedeeld dater op I6 decembereen gesprek met het grootwinkelbeddjfhad plaats-
gevonden waarbii "in beginsel overeeníemming bercikt we.d over de hoofdlijnen

l2) Notulen raadsve4ad.ring l5 aquíus 1963.
l3) Notulen rradsve4ad.íing l0 en I I novcmber 1970, pa8. 130.
l4) Notulen rudsveqadertns 20 jrnuaril9T2-
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5 Als lopen over één nachti js

De wensen vàn hct groorwinkelbedrijf werden verwerkt in hct PUK plan. In deccm-
ber 1970 5pràk het col lege voor he! ee6t over het "vergrote" PUK plan i .p.y.  het
"gewi jz igde" plan. t )  ln juni  I971 werd het nieuwe plàn, dat de naam bcstemÍnings-
plan "Komplan Noord" gekregen had, seihlroduceerd- Naaí het ópvoercn van her
winkelareaal bevatte het plan het opvoeren van het àantal parke€rplàatscn van 800
tol 1200 en het verstcrkcn van de woonfunctie door het projecteren van 200 wo-

Iussen het plan dat in juni '71 bekend gemaàkt weÍd cn het uiteindelijke plan dai
in ianuàri '72 in dc gemeenteraad behandeld werd,zatcn twcc opm€rkelijke verschil-
ien. Het eente veÍschil was dat hetaantàl te bouwen woningen verdubbeld was. Uit
de toelichtinB ophctplan bleek dat dit o.a. wàs gebeurd op verzock van de lnspecrie
Volkshuisveíing. Op wiens venoek de tweede belàngrijke verandering tot siand ge,
komen was, vermeldde de toelichting niet: het aantal parkeerplaatsen werd uitgc
breid van 1200 lot mdimaal 2150.

Uit een aantal opmerkingcn zowel van de kanr van her college van B&W ak van het
groolwinkelbedrijf biijkt dat er op hct laatste ogenblik moeilijkheden gerezen warcn
tussen b.ide partijen. Besin september antwoordde wethoudcr Bcíger op een vraa8
van een journalist waarom de raadsbehandelins van he! Komplan uitbleef, dat €r
no8 "hakcn en osen" aan het plan zaten. Het valt aan tc ncmen dat dit beÍekking
had op het aantal paÍkeerplaatsen. Een directielid van de Biienkorígroep vcrtelde in

"We kunnen in novenbet gaon bouwen. AIes is er roar hloar, naar eest
moet de gemeenteraod von Assen .le wijzigingen von het Plon Uitleg Kern
hebben aanvaord. Doarop is ans wochten. En het is oóh onze vooíwadde.
Wij willen niet de kans lapen dat ok wij oan het bouwen zijn, de rest ran
het plan nog han veranderen. Dit is het stondpunt ron olle grote gegodigden
vóor het teffein daar." 2l

Werd de gcmeente in de laatste fa5e van de beíuitvormlng t.a.v. de binncnÍad nog
'ns duidelijk geconfronteerd met het standvaÍige gezamenlijke opÍcdcn van he!
srootwinkelbedÍijl ook de plaatselijke middenstand sins zich weer roeren, dddr cr
in de plaatseliike pers de nodige àandacht aan het Komplan Noord bestecd was. Op'
meÍkelijk in dit verband k da! de middenstand pas weer belangÍcllinS vooÍ hc!
noordelijk cenÍumdeel beson te krijs€n toen het Komplan Noord 'ciscnlijk alleen
nog maar' in de gemeenteràad aangenomen moest worden. Na de gcbcuÍtenissen in
1966 (moties van de middenstandslcrcni8ingcn cn het NIlWA projcct) waíen de
middcníandeE en hun organisaties in feite opgehouden met hcr ontwikkclen van
ideeèn vooí he! noordel i jk  centrumdeel.

Op een sezamenlijke veísaderinr van de Ass€r Ondernemers VeÍenisins (dic in de
cember '70 onlsraan was na een aanlal fueies uit de !ieÍ ÍniddenÍandsoÍganisatict

l )  Norulen nadrvêrsrder ins l0 en I  I  novêmbeÍ 1970.
2) Nhuwsblad van h4 Noord.n 10 sepremb.r  t97t .
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en de CenÍtlmvereniging kwamen vier hoofdbezwaÍ€n tegen het Komplàn-Noord
naaí vor€n: overbewinkelins, oneeíijke veÍdelins van de paÍkeeryelesenheid, onvol-
doende in tegratie 'oude' centrum - Komplan NooÍd en een gebrek ae inspÊakínoge'
lijkheden. Bij deze vier bezwaren was de vr€etvooÍ overbewinkeling hetenise nieu-
we punt. Op pag. 26 is al angegeven dat €r rprake vm en zekeÍe ontwikkeling in
de argumenten-tegen van de kant van d€ middenstanders was. Pat in de la26te fae
werd de vrces voor overbewinkelins door de winkeliers 8euit, hoewel elementen al
eerder aanwezrg waren,

In de moties van de middenstandsorsanisati€s van besin '66 w4, zonder dat er bii
voorbaàtconclusies aan verbonden werden, aangedrongen op een onderzoek naar de
toekomstise winkelbehoef& van Asren. 3) Duidelijker kwam het narvoren na een
toespraak van dr. L. Bak voor de middenslandsorgànilaties in november 1967. Bak
constateerde toen dat de uitvoering van het PUK-Plan een lotlol uitbreidingvan de
verkoopopperulakte in het centrum zou betekenen; een uióreiding die hiionver-
antwoord vond. Toen een bestuurslid vd een van de middentlzndsorganieties deze
uitspraak vlak voor de behandelint van de PUK'noti in augustus'68 cileeÍde, zei
wethouder BeÍg€r, refererend aan het [llwA'projeca, dathet nog geen twee iaaÍ 8È
leden wó dai "dezelfde heren vroegen zelfeen lvarenhuk te mogen stichten".4)

De middenstandeB verwachtten dat realisering van het Komplan Noord oveÍbewin_
keling zou veroorzàken. De gemeente zei het winkeloppervlak in het KomPlan v6!
gesreld te hebben op gíond van een onderzoek van het Nederlandech EconomÈch
lnstltuuÍ, de Nota B innenstrd ,45s€r. Voltens de middenttandsorganÈaties zat het
NÉl met z'n norm 0,9 m2 winkeloppervlak peÍ inwoneÍ te hoos. In juni '71 hadden
drie Asser zakenli€den een dbitieus plan, hetz.8. ToÍenlanprcject, gepresenteeÍd
dat binnen hei PoK-plan gercaliseerd zou kunnen worden. Men liet hetCenÍaal ln_
íituut [4idden-en Kleinbedíiifeen onderzoek doen naaí de realisatiemogelijkheden
van het project. uit het onderzoek van het CIMK, het nppott Assen City, bleek dat
op Srond van een berekening van de tewenste omvanS van het Asser cenÍum die
moselijkheden zeer klein waren. Het CIMK was ín zijn ondeaoek van heel andere
normen uitgegaan dan het NEI en men rtelde dat er, ook zond€r realisatie van het
Torenlanproject, al overbewinkeling gevreesd moest word€n.

In de nogal wàrrige discussie die zich naar anleidingvan de twee rapporten ontspon,
zijn een aantal zaken duidelijk. Op de eerste plaats dat erin die tiid geen so€de in-
ventarisatie van het winkelbestand voor handen war en dat daarnaast bleek dat er in
het hanteren van begíippen nogal wat veBchillende opvattinSen oP na gehouden

werden, bijvoorbeeld over het besrip vloeroppervlak (bruto- of verkoop-), over het
al dan niet in de berekeningen betrekken van de verkoopcaPacit€it in de buitenwii
ken. In iedeÍ Eeval werd in de discussie d! ideliik dat de semeente haaí opvattin8en
beveÍisd zas in de berekeninsen van het NEl, terwijl de Plaat*lijke middenstnnd

3) H.t cnise ondenoek dat eÍ in diê tijd veÍichr wa, wacen ondêrzoêk van h.t cenrÍ.aloF
gaan ler bevorderinsvàn Middênstandsbèdrijven (coM) dllveryat wó in èên weiniszessênd
rapDort H.t srudscentrun van A$ên ên d. wink lvoorzi.nins in d.bli@nwijk.n (augustus
1963).

4) Notulen raadsveÍ8rdêÍing 15 a!guítus 1963.

haar opvattingen weerspiegeld zag in het rapponvan hetCllVK D it alles oveíziend,

kan men hêt waaÍr.hiinliik weleens zijn met de Duitse geograaf Tuchtfeld, die door

dr. A.C.R. DreesÍnann in ziin distettÀrie Evolutie en exponsie aldutwe.d geciteeíd:

"ln den o ermeisten Fd en índ sie nicht netu ols eine pseudowissênschoít'

Iiche TaÍnung der Interessentenstandpunkte." sl

De middenrtandert waren in de Iaalste twee maanden voor de uiteindeljike besluir-
voÍmin8 over het f,oordeliik centrumdeel feller dan ziiooit in de tien jaaÍ daaryoor

SeweeÍ waren. De voorzitter van de Asseí Ondernemert Vereniging Van Weiden, zei
in een inÈrview methet Nieuwsblad van het Noorden:

"We zíjn niet tesen de konst vM de lÍootitinkelbed.iiven, naor wel tesen
de p.ivileses die zíj von het geneenkbestuut ktiigen. Het huidise bedríjí,
Ieven heeft Atten genaokt tot \|at het is. Het wordt nu buitengesloten, zo'
dot vêrpouperíng drcigt. Zeket 25% van de huidigc zahen zal sneuvelen.
Stodsontwikkeling ols hlet is bedrcven, ít als lopen over ëén nocht lis. 6)

Hoe fel de striid toesins en welke wapens in stellinswerden sebracht mo8e blijken
uit de onderstaande alinea3.

ln het Gezinsblad, een huieaan+ruis veupreid advertentieblad, íonden op de paei

na's 7 en 9 van de krant van 29 decembêr 1971 een aantal aftikelen ov€r het Kom-
plan Noord. Op bladzii 7 weÍd De Warheid uitsebreid seciteerd die de heldhaftise
strijd vu de plaats€liike middenstanders inVlittingen beschreef tegen het Semeente_
beíuur die de MlRo binnen haar poorten wilde halen De rest van de pagina werd
gevuld meteen groot antal citaten die niets met elkaar,maar alles methet Komplan
Noord te maken hadden. De paginaeindigde met:

'Het wo.dt tlid dot de bestuurlijke astrcnoukn terugkercn von hun nu

rceds tien jaot durende ruinte.eis naar het naonlondschap PUK en neer'
dolen in het leefbore bestoonde winkelcentrun rcnd de grcene Brinh wao.
íede.êen zich zondet zuurstofcyllndeR en codputeÍhandelingen, die dool
het geneentebestuu geprcgranneerd zíjn, kon ontplooien."

Pagina 9 begon met een vetgedrukte tekst over het neewerken Yan de overheid aan

het afpakken van bloemen en frkse lucht. Ditzelfde, zo voegde de au.eurer aan toe,
ging ook op voor winkelcentra- De reí van de Pagina werd betteed metveel vetge_
drukte zinnen en in kapitalen 8ez€tte woorden aan all€ argumenten die in tien jaar

lijd tesen de semeentelijke plannen aansevoerd waren Het seheel omliist met een
foto van een zeer dÍukke HereÍret in Gronin8en met als onderschÍift: "Wilt u
dit. . . . ?" en een foto van een nos leegstaand wijkwinkelcentrum in Assen met ah
ondeBchr i f t :  " . . . .  of  d i t . . . .  ?"

En darna hetverschiinen van het Gezinsblad wLt het Nieuwsblad van het Noorden
te melden dat de diÍectie van Born, de uitg€efster van hetGezinsblad, haar excuses

A.c.R. Dreesmann, Evolut i . .n Expusi .  (L. idên,1963),2 dln,  pa8,813,
Ni.owrblrd vrn h.i Noordcn l3 november I971.

5)
6)
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aangeboden had aan het Asler gerneentebeslutrr voor de pagina's. Verder liet rnen

ccn onderdirecteur van Born aan hct woord:

" Er ís hier een biizandet ,reend, vu il spel gespeeld Toe n de krant u itkwon,
zeiden \ee: bliksens waat konen die pagina\ vandoon?"

In een commentaar Íhreef hel  Cezinsblàd de voLgcnde week:

"De dnec e vaD Bon betreurt het dat doar een onzargvuldighei.l hoter

zijds bij (Je odvertentje von de AserOndeneners Vercniging in hetGezins

btad van waensdog het woad "lngeronden í'lededeling niet is geplaotst.

Het NieuwsbLad van het Noorden seloofde weiniSvan hct lcrhaalvan d€ Born-direc_

t ie.  ln ecn commenlaar in de krant van 5 ianuar i  1972 veronderstelde men dat de

opofferende houdlng te verkLaren vid uit he! feii dat een adveÍtcntieblad afhankc'

Lijk was van haaí adverteerders. Het Nieuwsblad vond het vreemd dat het Gezinsblad

nu verklaaÍde dat de pagina! van de AseÍ Ondcrnemers VercniSing íamden, tcfwiil

eerst tesen het Nieuwsblad gezegd was dat dc paglna\ opgegeven waren door ccn

A$er zakenman en representatjef waren voor de A$eÍ middensland Hct Nleuwí

blad liet doocchemeren dal die ene zakenman wel 'ns de diíectetr van een plaatselijk

warenhuis zóu kunnen zijn Seweest. Diezclfdc zakenman had de das daarloorsamen

me! de voorzittec van de Asser OnderneÍncrs Verenising en de Centíumvcreniging

in de kÍant gestaan met ecn maquelle van een plan om a de grootwinkclbedríjven

over de Schele stad te verspreiden. In hct commenhar van 5 januari schreef he!

Nieuwsblad over die saÍncnwerkins:

"De sonen\rerking goot nu zelfs zo ver dat nen net legoíeentjes een aher'

notief konplan in elkoor heeft gezet, woarbijrckening isgehouden net bei'

.ier wensen. Hup, door ging de Hena; hup, door ging V&D. Zo kinderliih

eenvoudig speelt nen net plannen, zo naiefstelt nen pogino\ op

Hct is moeilijk na lc gàan welke rcactie de seb€urteni$en bii dc lcze6 teweeg brach-

ten. He! waícn emot ionele ui t ingen van middensianders mcl  een duidel i ik  'ad hocr

kaÍaklcr. N{in of meeí in paniek Sebracht door de wetenschap dat de Semeenleíaad
eind jànuàr i  het  Konplàn NooÍd zou vastslel len cn da! dan aLLes over zoLr z i in ' ,  be-

gonnen de middenstandeís een ío! offcnsief Als je af mag Saan op ingezonden brie

ven in de plaalseLijkc dàgbLaden en óp uirsprakcn op een hearing over het Komplan

Noord, dan moet ie conÍateEn dat de Asser consLrmcnt weiniE kon meeloelen in

de actics vàn de middenstanders. Het onrbreken van grote waícnhuizen beschouw-

den v€le Aesenaren ak een gemis voor de Íad en een íedcn om afen roc'ns in Gío'

ninsen te gàan winkelen- 7)

VeLen in Asen haddci langzameÍhand het idec Sekregen da! de middensland de ge-

meenleLijkc planncn Íeeds ver!íaagd had:

7)

"Ddaron : de consunen t moet he t Kamplon niet \|eer een praat toten \|ar

den voo. de niddenstand zooh net het PUK'plan het gelal is geweest " s)

Dlt  b l i jkr  o j .  un een enquéte dle het CINlK ondeÍ de A$.r  bevoik ing hic ld in oktÓbcr 1970

\oor het Íàppoí Asen.cirY.
CfuàI oi. c.n insezónden briel in hct Nlcuwsblàd van hè. Noorden van 29 dcccmber l97l
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ln ecn poging d. argum.nten die de làatÍe maanden leBen her Komplan Noord door
de middcnstanders aangeloerd w*den,samen !e va! !cn,  kan Ínen lot  de volgc.de

De middenstind had geen bczwaar t.gen de vestiging van grootwinkelbedrijven,
maar wel tesen de concentratic eruàn ln het Komplan Noord en het tempo waar
mee de nieuwbouwplannen ui tgevo€rd zouden worden.

N4en vreesde overbewinkeling in de toekomí en daarui! vooÍtvloeiend een omzet
dal inB in dc c isen,aken.

- lven venvee! dc gcm€ente de pLannen onloldoendc cconomisch ondcÍbóuwd te
hebben en dc middeníand te weinig bi jde plannen tc hebben bcÍokken.

Dc mlddensiand lond dai  het  groolwinkelbedr i j f  in aLe opzichten bevoordeeld
was cn dat cr  ónvoldoende aandacht was beíecd aan het 'oude'cenÍum (klan'

tenÍckkcr en parkeergelesenheid).  e)

Op zich lcek deze berg bezwaren voldocide om €en eeuwisdurende legenídling
tussen de semeente en dc middcnÍand te veroorzaken. Echtcr óok in dit geval en
he! was vÍijwcl idcntick aan de reacties op he! POK plan veranderde later de hou'
ding lan de mlddenstanders en m.n. van de CenÍumvereniSinE. Had men enkclc da

8en tevoren no8 met maquetlct vol geweLdige alternatieve planncn in de krant 8e
íaan, nu vlak !óor de raadsbehande ing van h. t  Komplan Noord kwamen cr cen
aantal 'haalbare'  veÍ lansens:

-  Dc nieuwbóuwplànnen in het Komplan Noord zouden Setemporisccíd moeten

D. weg die het 'oude'centíuÍn schcidd. van het Komp an NooÍd zou afgeíoten
moe!en worden vooí doorSaand !erkeer.

Het 'oude'cenÍum zou tot  voetgangcrsgcbied gemaakt moeten woÍden. r0)

De gevraasde temporisatic kwam, hoewel niet bervuí gcpland, in feite !o! stand al5
gevolS van he! no8 moeten verwerven van een 8íoot aantal panden door de gemcen_

!e en door ccf  onderLing nogal  verschi l lend bouwschema van de 8Íootvinkelbedr i i -
ven. Dc iwee andere veÍ ansens kondcn btiten he! Komplan NooÍd óm doór de 8e'
mccnt. gehonoreerd worden. Wat hct laatste van de drie punten beÍeft, kan Eezegd
woÍdcn dat eind '70 er in het EehciÍn a! een commi5sie EevoÍmd door Semeente en
middenslande6 was om plannen tc oitwikkelen vooÍ een voctSangeGSebied. BeBin
'72 wcÍd deze commissie nieuw lcvcn inseblazen en eind '72 kwam nà een sroo!
aanlal ondcrLinge m€ningsverschillen bij de middenstand een píomenade_pLan op
tafel, waaí eind laf het jaàr daàrop een bc8in mee werd Semaak!.

Ui t  ons ondetz oek kwam duidel l jk  naar voÍen dat de middeníandeG veíder zwegen
overhei  KompLan Noord nadàt z i j  hun ideeën over he1 noordel i jk  centrumdeel reruS-
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gebracht hadden tot een aantal bespreekbafe verlangcns.

Nleer dan 200 belanSÍellenden woondcn op 20 januari 1972 de vcrgadeÍing van de
gemeenteraad bij. Zonder hoofdeliike íemming stelde dc faad hcr bcÍcmmingsplan
"Komplan Noord" vaí .  GPv{àadsl id Fei ien vertolkte z i jn gevoelens zo:

"We stoon nu een beetje met de rug tegen de muut. Zeggen we nee,danrer-
kopen ee niet voor dcht miljoen gul.Jen oan grond, noot het betekent.,ok
dat wij zestien niljaen Eulden oon de geneenschop von Assen onttrekken,
wot de gemookte konen beneft. '11

NotuLen raÀdsvcÍsàdefing 20 ianuari 1972,

e) l ler duidelijkst we.den de argumenrcn tesen van de middeónàndcÍs op een iirie gezct ln

een advedent le in het Sradsblad vrn I  de.èmber 1971.
Nieuwsblrd vrn het Noorden 3 iànuaÍ i  1972.



6 Een verkwikkende eensgezindheid

len a.pecL ddl  in her loor8&nde 1o8 ndJwel i j ls  ddn oe orde F seseesl  vorr l  d '

politieke besluitvorming in de Semeenreíaad ln de perióde 1958_1972 had Assen

twee (PvdA-)bursemeesters: AgteÍ en Grolleman. ln dezelfde Periode had de PvdA

íeeds twee wethouder ;n het college van B&w en het waren ook dezelfde namen:

Ber8er en Kerkhof. De ARP had slechls één wethouderszetel, maar men 'veÍsleet er

in de betreffende periode drie; achtereenvolgens Th. Brouwer, Na8el en lvluldeÍ' In

1966 kreeg de Semeente Assen een vieíde wethouderszetel, die vanaf datiaaÍ bezet

werd door de VVD-er Borsesius

Van de boven8enoemde collegeleden was er met het oog oP de ontwikkelinsen in

het noordel i ik  centrumdeeleen tweetal  dateen duidel i ik  Pe6oonl i ik  íempeldÍukte

op de ontwikkelingen: Agter en Berger- Twee totàalverschillende Persoonlijkheden
die elkaaÍ wondervel aànvoelden.

Agteí, slammend uit een links nest, was een man met trotc ideeën ldeeën oveÍ hoe

je de samenleving ;n zou moeten richlen; hoe mensen met elkaar om zouden moe_

ren gaan. Het Assen da! hij aan hel cind van de iaren vijftig aanÍof, was een stad

waar de in de negenriende eeuw op Sang gekomen oniwikkeling op het oog nau'

wêl;iks aangcdaan dooÍ crisk en oorlog - vooÍ8ang vond: een ambtenarenstad met

ecn íerke middeníand. In het eeEte hoofdÍuk is opgemerkt hoeveel jaar er oveÍ

dc DooíbÍaak sepnat is. Wal Assen nodiS had, was een veranderingvan de mentali

teir. À8ter nam dic mentalitciGverandeÍing zo'n beetie in zijn een!e voorz'n rcke_

ning. Hij kon toespraken houden waaÍ iedereen Seboeid naar bleef luisteren Ziin

nieuwjaatsredes in de Semecnteraad waren Seen doÍe opsommingen van tebeune_
nissen in het aígelopen jaar, màar mcer hetsoort speeches dàt voetbaltraineís in de

ruí houden: 'lonsens, nu Saan we er keihaÍd tegenaanl'. "Een woordeminentie",

noemde hetVr i ie Volk Aster bi jz i jn afsche;d.

De filosofie van Agter klonk door in alles war er na hem over Assen sezegd is 'A5sen

moet mcr ziin !;id meegaan', 'De kansen líg8en voor her 8Íijpen - we hoeven ze al-

leen maar op te rapenl'. AgreÍ was een kind van zijn tijd Heel Nederland íond in

het teken van de welvaarrsstiisins. In de jaren vijftis wd Nededand de ellende van

crkis cn oorlog te boven Sckomen door hàrd te werken. Er was welvaart ge koÍnen'

ledereen koeÍerde zich bii het idee dàt eÍ weliswaaí veel bereikt was, maar dater

no8 onei ld iS teel  Íee'  n ncr ve 'chicr  láS welv.art  wa< Semeengoed Sewoíden
Ag;eÍs partii, de P!dA, had in 1959 haar besinselprosÍam zodanis hc6chreven dat

het welvaartsdenken het uitgan$punt vooÍ politiek handelen werd' Van dit denken

zijn de ideeën van A8tcr schoolvoorbeelden. Je hoeft de hele maatschappii niet om-

vcr te sooicn; je moet zo aan de maalschapPii íeutclen dat iedereen z'n portie wel'

!aart kíijgt.

We zijn bruiaalweg beSonnen van Asen een middelgrote stad te maken, zei Agt€r

bij ziin afscheid. Aster was niel bàn8om te lobbven- Bovendien had hijuitstekende

conracten in Den Haa8. Zo goed, dat men in Assen dikwijk al van regelingen op de

hoogtc was, vooÍ ze openbaaÍ werden tn cen intervicw methet Vriie Volk zeiAgter

"lk wasinA$en verdronken in de detailsals ik een doe-figuur was geweest.
lk ben nee. beschouwend.lk wou ook graag datwethoude\ ninnens een
halve dag in de weeh rustig achter hun burcau gingen zitten en .lat ze don
niets te doen hadden." ll

Naast de bescholwende Agter stond een doe-figuur in de peísoon van wethouder
Berger. Eerser was iemand die kon organiseren en die ook, ten dele omdat hij slccht
kon deleger€n, het íegelen van detaik niet uit de weg ging. Uit de notulen van de
raadsvergaderingen komt Be8er narvoren ak iemand die met liefde voor het detail
niet ophoudt dingen !it te leggeni die vragen naar'waaÍom' laat liggen en uitgebreid
insaat op 'hoe'-vÍagen. Nlaar ook als iemand die op bepaalde ogenblikken duidelijk
zijn poliiieke macht in stelling brengt. ln sommige Sevallen Sebeurde dat op een on-
miskenbaar au toÍitaire mànier. De A$er PvdA was voor hem een betrouwbare mach ts'
basis, die hal. liistÍekker door dik en dun stcunde. N4et de bijna kritiekloze steun
van de partij die in haar eentje om en nabij de helft van het aantal zetels in de 8e
meenteraad bezette, wó Berger waarschijnlijk meer dan de in gemeenlepolitiek nau
welijks seihreresseerde Agterde 3!eÍke man'achter de gemeentelijke plannen.

l1 He! Vr i is  Volk 7 okrober 1963.
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wel degeiijk invloed werd uitgeoefend op de plannen, zou het toch veel !€ ver voe-
ren daaraan de conclusie te verbind€n dat er sprake was van een (te) grote ambtelij-

Tóen Agter in 1968 met pensioen ging, werd hij ópgevolgd door ziin pànijgenoot
Grollemàn die in veel opzichten van zijn voorganger verschilde. Voordat Grólleman
in Asscn burgemeeÍer werd, hàd hij hetzelfde beroep uitSeoefend in een àantal klei-
ncrc 8eÍneenten. Het zag er naar uit dat hij in Assen zijn pensionering zou Saan bele-
ven. De populariteit van ecn man als A8ler was vele malen groter dan die van zijn
opvolBeí. Bii Cíolleman was nauwelijk, sprake van invloed op de plannen t-a.v. het
noordelijk ccntr!mdeel. De machine die door Agter en Be€er op gang was gebracht
bleef op vollc tocren doordraaien. De 'schwung'van een man als Agter, die nódig
was sewees! om de plannen te 'verkopen" was niet meer nodig. Iijdens Grolleman
weÍd er afgerond en dai Sold met name t.a.v. de àfspràken met hetgroolwinkelbc
dr i j f .

ln zijn nieuwjaaÍsrede van 1964 zei Aster met een €ven síote als sespeeldc arscloos

''tr bTtoot blikboot een .oort ret ton Potkn\on voot de taod von A*en
die haar grote beslissingen snel en net een verkwikkende eensgezindheíd
daet nenen, ntut .lie op onderc punten von het gemeentelijke beleid ovel
de plaats waa an en de rungode nen van nening hon verschi en, noor
wootuon iedet eftent dot zij niet of slechts onper de kern van hetactuele
beleid rcken, de gevolgen haog daet opstuwen." l)

rvlet anderc woorden: de gemeenteraad van Asscn íoÍtte zich met gíote liefde op
zaken als de aanschaf of ve.koop vàn het paard van de dienst Bossen en Plantsoenen,
teíwijlmen f! ndamen tele d iscusies over bijvoorb€eld het PUK pJan en hct Komplan
Noord uitde wegging. ln de Aeser gemeenteraad is geen wezenlijke discussic gcvoerd
over de consequentiesvan dergelijke plannen voor de toekomst van Assen. Laàt staan
dater overgesproke. is vanui t  een pol i t ieke vis ie.

Bijna zou men kunnen stellen dat het woord 'politiek' in de Asscr gemeenteÍaad t?-
boe wÀ- Toen PvdA raadíid Van Dee he! woord 'politieke vriend' in de mond nam,

"Mtschien is het ook goed het begrip 'politieke vrienden' noat buiten ge
btuik te ste en in de rc1d en dit over te laten oan de Tweede Kaner woor
een dergelíjhe geheine taol bete. op zijn ploots is- Het is weleven leukge-
\leest dot die term nu hiet is gebruikt, naat he! lijht ne tach goed een ze-
kere zelfbeperhing op dit punt in ocht te nemen. 4)

Politiek bedíijven in de gemeenleÍaad was er nier bij. Er heerre een 'ouwe-jongcns
ondermekaar'sfeer. Di! werd versterkt dooÍ allerlei verrrouweliike besprekingen
waaÍin de semeenteraad op de hóo8tc gebÍach! werd van de vorderingen van de ge-
sprekken van he! colleSe van B&w met her Srootwinketb€drijf.

3) Norulcn raidsvêÍgrdêÍins t7 januari 1964.
4) Notulen EadsveÍsadcrins 20 okróber 1966.

Uit het onderzoek dat in het kadeÍ van hcr raDDoÍ Sdrere, in een vieítal Hollandse
íeden vcrricht werd, blljkt in de meeíe gevallen een aantoonbare nerke invloed
lan het gemeentelijke ambtenarenapparaat. 2) In As.en is dit waarschiínlijk niet in
die matc hct Seval geweest. NoE afgezien lan de peEonen díe deel uilÍnaakten van
dat apparaat, had het ook te màken met hetfeit dat BeÍ8er, alvoor met de plannen
vooí de binnenÍad werd be8onnen, hel appaíàat gedcelteliik georganieerd had.

In de jaren viiftig waren de meeíe plannen Semaàkt dooÍ Den BoeÍ, de direcreur
van de Provinciale Planolo8ischc Dienst. Hierbijdeed zich hetvreeÍnde feitvoor dàt
het ontwerpen van planncn en de uiteindelijke beoordeling daaruàn dikwijls in de
handen van €en en dczelfde peEoon was. Een vooíbeeld van het zorgeloze leventje
da! Assen in de jarcn vijftis nos leidde. In die liid had Assen een secombineerde af'
delins Bouwkunde/Stedebouw- Daarin was de àfdclins Stedebouw een zeer kleine,
slech! uitgeruste afdeling; de plannen weÍden elders Semaakt. Toen in 1955 de chef
van de gecombineerde afdelingoveÍleed, bleefde poí drie jaaÍ vacant. Berger wilde
niel in de vacature voorzien, maar splitste dc àfdeling in twee kleincre-

Hocwcl vanuit de afdelin8 AlSemcne Zaken en vanuir de diení CemeenteweÍken

2) San.r.n,pàs.4344.
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De tegenÍellingen die àf en toe de kop opstaken in de raad waren ervooral tussen
her collese enderaadsleden die opkwamen voor de belansen van de plaatlelijke m id'
denstander. Hieruitmagniet worden afgeleid dat de 'sÍijd' geneente - middenstand
ookindesewijdebanken van de gemeenteraad woedde. Wat de 'middenstanderaads-
leden'naar voren bíachten, was dechts een zwàkke afschaduwingvan wathun colle'
ga! buiten de íaadszaal over het college van B&W te vertellen hadden. Met name
toen in januari 1972 de semoedeÍen in de Asser middenstand nogal hoog opliepen,
namen ook desenen die in hetverleden voor de middenstandeís opsekomen vaÍen,
duidelijk afstand en spraken als hun menins ujt dat de middenstaÍders veel tê ver

Uit ondeBtaand overzicht blijkt de politi€ke machtsveÍhouding in de Asseí gemeen'
teraad. Aàngezien het àan tàl zetels íegelmatig werd aangepast an het steeds gíoea€n'
de inwonertal van de gemeente, wordt in het schemà tewerkt meteen peÍcentu€le
verdeline van de beschikbaíe zetels.

1956 1962 't966 1970 1974 1978

VVD
CHU

GPV
CPN
D',66
PPR

s2%
19%
1VÁ

14%

s2%
1A%
9%
4%

13%
4Yo

52%
18%
9%
4%

13%
4%

44%
16%

8%

16%
8%
4%
4%

48%
19%

22%

1%

4%

45%
17%

24%

7%

3%
3%

In de volgende alinea's lvordt een posing gedaan de houdingvan de Asser politieke
paÍtijen ien aanzien van de plannen voor hel nooÍdelijk centrumdeel in het koÍt

De Ad,4 was in d€ Ass€r gemeentèraàd alsindsiaaren dag de grootste panii, die tot
aan 1970 zelfs de meeíderheid in de laad bezat. Berseíwatoppermachtig in de PvdA,
zodat men bijna kan steuen dat'Bergels wil wet was', Het i5 dan ook nietveBon-
derlijk datde PvdA nooit metfundamentele kritiek gêkomen is op de semeenteliike
plannen. Het enige wat men zou kunnen constateren is, dat eÍ in allerlei uitspraken
van socialistische woordvoerdeÍs in de raad sPÊke wó van eniSongeduld: wanneer
berinnen ze n! eindelijkl Van de politieke vernieuwing die de PvdA aan het eind
van de jaíen z€stis doormaakte, ir in de Asser politieke verhoudin8en oP zich weinis

De l/vD was in Assen niet de partij die zich bii uitstek richtte op de belangen van
de middenstandeu. lvlen gafde ideeën van de m iddenrtanders wel weeí, maar meest-
al wcrden in dezelfde zin ook meteen de voordelen van het Srootwin kelbedrijf an_
geroeÍd. De VvD-fràctie was in de AsseÍ Semeenteràad de fractie die op de niet te
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póseren wethouder Borgerius na - relàtiefde meeÍe wijzigingen onderging. De on-
deíinse teseníellingen binnen de Asser VVD waren dikwijls zo sÍoor dat hie.uir
ten dele ook de weinig geprofileerde opsrelling van de partiire verklaren is.

De CHU wÀ in Arsen een partijmeteen rijke tradirie. De aanhang van die partijwas
veel meer te zoeken onder mensen in overheidsdiení dan onder de middenrtandeE.
Dit maakte de CHU in Assen toteen weinig srrijdbare, zich gouvernemenreetopÍet-
lende partii. van kritiek op bijvoorbeeld het PUK-plan i5 bij de CHU nooit sprake
seweest. In 1970 sins de partii jn Assen samenw€rken met een paÍij die in dit op-
zicht haar te8enpoolvormde: de KVP.

De KvP had in Assen har aanhans voornamelijk onder de víij machtise sroep ka-
tholieke middenstanders. In de jaÍen zestig'was'de KVP in Assen De Rooy. Met
ninmer aflatende iiver bracht hij in de gemeenteraad de belansen en de srandpun,
ten van de middenrtandeís nar voren. Als eenmansfËctie had hij zich bijde reati-
teit neerselesd dat hii in z'n eentje de raad nooit rom'zou kunnen kÍiisen maar mer
ziin talloze vrasen in nadsbesprekinsen aan h€t collese van 8aw voorzas hij ziin
collesa-middenstanderr van de nodise informatie. In de secombineeÍde KVP/CHU
fractie werd dê KvP-zetel, t@n het Komplan Noord koud een maand aangenomen
was, in februari 1972 ingenomen door de voorzitter van de Asser Onderneme6ver
enisins, Van Weiden. Toen bleek spoedis dat de eespierde uitspraken van midden-
staÍdsvoorman Van Weiden in Íhrille regenstelling stonden ror die van het raadstid

De,4RP was in Assen niet alleen de parrii van de 'kleine tuyden', maar had vooral
een sterke aanhang onder de grote groep gereformeerde middenrianders in Arsen.
Hoewel lang niet zo fel als een De Rooy, moer roch gesreld worden da! de anri-revo-
lutionahen Nasel (voor hii wethouder werd) en [lulder steed, seprobeerd hebben
de sebeurtenissen rond het noordeliik centrundeel kririsch te volsen. Naset was de
eelste die durfde uit re spreken dat hercolle& waratt€ voortvarend met zijn ptan-
nen naar het srootyinkelbedriif sesrapt wÀ en Mslder was bii de raadsbehandetins
van de MIWA-zaak de enige die op het srandpunr bleef staan dat de drie iniriatief-
neme6 niet fair behandeld warcn door het gemeenteb€stu! Í.

Het GPy had in Assen een stabiele sertaas sÍoeiende aanhes. Anders dan landetijk,
waar de partii bij voortduring overkomr alr een 'seru isen isparrii', wa! her cPV in de
iaren zestis in de Alser raad, als sevols van de interesser van hun raaddeden, een
panii die 'conttructief' meedàcht in de besluitvorming. l\,!er nàme fÍacrievoorzitter
F€yen ontpopte zich als de man die hervrijwillis op zich had senomen 

,op de ktein-
tjes te pÀsen'. Zijn financiële beschouwinsen waren zeer teí zake kundis en selar-
deerd met een zeer p€rsoonliik gevoel voor humor. Her in de raad stemmen tegen
het POK-plan maakt het GPV tot de enige partij in de gemeenreraad die resen een
onderdeel van de binnenrtadrplannen wÀ.

Resten nog twee partiien die in 1970 voor het eeur in de Bemeenteraad vertegen-
woordiSd werden met één zetel: D66 en de CPN. Beide Darriien werden in een zo
Iatstadium bijhetgebeuren betrokken darzij zo ze hetgewild zouden hebben
èn doo. hun geringe aantal èn door hun tate komí weinig aan de toop der dingen
hadden kunnen verànderen. D66 had nosal wat bezwaren tegen de stedebouwkun,
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dige vormgeving van he! KoÍnplan Noord; buiten de Semcenteraad kwam men zelfs

met een alternatief plan. Bij de stemming stemde D'66 evenwcl voor de plannen'

Hetzelfdc deed CPN'raàd4id Weidsraar die - en dat was rekenend voor ziin vieriaris

íaadíidmaalschap met allerlei waÍige rnotieven kwàmaandraven diewonderliiker

wijs allemaal voor hei Komplan Noord pleitten Dit verleiddc overiS€ns de Drentse

en Asscr Courant tot de uitspíaak dat de communistWeidgraaf Íreed vooÍ het groot

kapiiaal. In een ingezonden stuk verweeÍdc de communisl zich:

"tk heb niet de grootuinkelbedÍiiven genookt Deze ziin er ol long en e'

zullen needs neer konen Het nag bekend zijn dat j connunisten grcte

bgennanders ziin van de nonopolievoming, noor we kunnen die niet te'

ltenhauden. ( . . . ) U bent nu spreekbuis wn de Asser On(lenemesvereni
ging, andot de advertenties van deze niddenstondeí u biizonder \velkon

zijn. Maor wonneet sttohs de deuren von de Heno, V&D on noo' een Poor
te noemen, apen gaan don zullen hun advertenties ooh bijzander setkon

En aldusgeschiedde.. . . .

5) Drentsèen A$er Courant 22ed2ajdnDàÍ i1972.

5l

7 Het Assen uit hun kinderjaren verdwijnt

Tijdens de gemeenteraadsversaderins van 20 januari 1972 werd niet alleen het Kom-
plan Noord vastgesteld, maàr werd ook degrond àan het gíootwinkelbedrijÍverkocht.
À4et een simpele hame.sla8 was de temeente As5en biina twee hectare gíond in de
binnenst2d àrmeren ruim acht miljoen sulden riiker.

In het ondeBtaand ovezicht staan de bedraSen dic de grootwinkelbêdrjiven aan de
Semeente Asscn betaalden en het aantal vierkante meters grond datziihiervoor kr€-
Een. Ter vergelijking ziin ook her aantal vierkant€ me teÍs dat in '65 overeenge komen
werd, in het schema verwer kt: uit de vc6chillcn kan men een indruk krijsen hoeve€l
groter dc bouwplannen van het grootwin kelbed rijf gcworden waÍen.

(oktober 19651 Uanuaíi1972) priis (f)

c&A
BOZ
V&D
AH
HEltlA

2440
s495
2554
t7t0
|19

1934
4185
4340
6200
1500

899.310
1.946.O25
2.018.r00
2.611.9s0

697.500

13318 18159 8.t78.885

Uit het ondeÍzo€k dat in het kader van het rapport Szrere, in vier Nedcrlandse ste-
den werd !itgevoerd, bleek dat daar de kostprijs van de grond uiteindelijk ongcvcer
driemdl zo hoog kwam te li8gen als de commerciële opbrensst. Het verschil kwam
voor rekeningvan de gemeenschap. Het rapport Sdrere, z€gt hieíover:

"Door deze gang von zoken worden de toekonstige eigenaa\ ap indirccte
wijze gesubsidieerd daoÍ de overheid. Deze subsidièiing kont in vrijwel oqe
gevo en ten goede von de hopitaalkrachtigste bedrijven wn onze sanen-

In het schema op de volgende pagina ziin de Asse. exploiiaticciifeÍs van '72 en '78
àfgezct tegen de resultaten van het ondetzoek Saneren in de Íeden Vlaardingen,
Tilburg, Delft en Dordrecht, waaryoor een gemiddelde uitserekend is. 2)

Een niet teveíwaarlozen deel van de uitgaven werd ingenomen door her íenteverlie5.
Di! veíies ontstond vooral omdàt de gemeenre pas declararic, bii he! riik mochr in-
dienen voor een rccons!íuctie- en sanerinssbijdrage als aile panden in een bepaatd
gebied afgebroken waren. In de loop vàn de lijd kon dit venies tot flkse bedÍagen

r)
2l
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1972 1974

commerciële oPbrensí
van de srond in %-en van
de totale investeringen

aandeel rijksoveíheid in
%-en van de totale inveÍ

%-en van de totale in-

39%

43%

18%

42aÁ

380Á

2D%

306/"

37%

33%

oplopen. Dit gekoppeld aan tegenvallende verwervinSskosten en hoger uitvallende

kosten vooÍ openbaíe werken maakte dàt oP de raadsveÍSadering van 20januari1972

al werd gesproken over een veílies voor de gemeentê van acht milioen. Recentere

ciifers maken duidelijk dat het exploitatieÈkort van het beí€mminSsplan op zal

lopen tot zo'n zeíien milioen. Hieronder een overzichtvan dc inkomsten en uitga_

ven van het KomplÀn in milioenen sulden, (seihdcxeerd in 1982€!ldens).

UIIGAVEN INKOMSTEN

kosten bouwrijpmaken
24,6

8,5

biidragen r;jk

33,9

31,8

16,1

81,8 81,8

In het besin van de iaren zestig had de semeente Assen duidelijk sekozen voor een

functieverandering van de A5ser binnenstad. Zonder dat er diePgaand onderzoekaan

ten grondíag là8, wa5 men uitgegaan van een snelle bevolkingsgÍoei van degemeentc

en de regio Assen. Daaíop baseerde men een aantal plannen die een ve6terkangvan

de centrumfunctie van Assen en - mede onder invloed van het landelijk subsidie-

beleid hetzogo€d als verdwijnen van de functie wonen in datdeel van de binnen-

stad tot sevolg hadden. In de plànnen die e. impliciet oP Serichtwaren hetpreíige

van de stad te v€ígroten, waren de vooRaarden aanwezigdie de komrtvan hetgroot_

win kélbedrijf nar A$en mogelijk maakten.

De plaatselijke middenstand oefende lang en hevig pressie uit op het gemeentebe,
stlur om de plannen zo te wijzigen dat de door hen gevreesde zaakschade zou uit,
blijven. Naast een over de sehele periode oveíheeEende onvrede over de maníer
waaÍop men doorhet gemeentebeíuuí behandeld werd,lag in h!n argumenten tegen
de plannen aanvd keliik het accentop de vrees voor een drainage van de koopkrachr
van het'oude'naar het'nieuwe'centrum. Larer srond in de acties yan de midden-
íand de vÍees voor een overbewinkelins voorop. P€riodes van liidzem afwachten
wisselden zich af met emoaionele actiesvolenigszins oveíspannen aandocnde ehen.
Over het algemeen kan men íellen datde plaarselijke middenÍandeB, mede ats ge-
volr vd ondeÍlinse verdeeldheid, er niet in seslaasd ziin met hun hisrorisch sesíoei-
de positie in hun voordeel invloed uit te oeíenen op de bed!itvorming.

Het zwaartepunt in de ontwikkeling van hetAssercenarum lag bij her gÍoorwin kel-
bedrijf, h@wel zii niet de initiatiefnemers tot de plannen waren. Wet werden ziier
dooí de Fmeente daartoe gedwongen dooÍ de flnanciële consequenties die uir,
voerin8 van de plannen met zich meebrachten - in een zeer vroes stadium bij de
plannen beÍokken. Het srootwinkelbedrijf slaasde erin ?eer duideliik zijn stempel
te drukken op het nieuwe aan2ien van de stad. Als gevolg van de blokvormingvan
de grootwinkelbedrijven wi5tên zii tteeds nieuwe claims op de gemeente te leggen.

Het srootwinkelbedrijf zorsde voor eenminimale manouvreeruimr€ bijhet s€meen-
tebestuur, datnaeen aanvankelijk enthousióme over de samenwerking,op het larst
de irritatie over de blokvorming van her grootwinkelbedrijf nauwetijks wisa te ver.
bergen. In de gemeenaeraad overheers.e het gevoel machteloos te staan t.o.v. de se-

De consumenten, de Asser bevolkins zijn op de voorsaande bladzijden bijna nier
aan bod gekomen- Dít is niet bewlst gebeurd, maar herheeft alles re maken met het
feia dater in die tijd, t@n het begrip 'inspraak' nog moesr worden uitgevonden, nie,
mmd an gedacht heeft de Alser bevolking naar zijn mening te vragen. Als dat ech,
ter wel gebeurd zou zijn, dan is er nie6 wat er op wijst dat de Assenaar tegen de
komí van de warenhuizen was. Men reloofde waarschijnlijk dat heteen noodzake-
I'jke en onvermijdelijke ontwikkelins van hun stad berekende. Dirzelfde seldtvoor
de dÍect-beÍokken AssenaÍen, de mensen die alsgevolg van de plannen huÍ huizen
in de binnenltad moeÍen veÍlaten. In hoofdstlk I i komen zij uitgebreid aan bod.
Er werd voor hên sesproken, nauweliiks oveÍ hen en dooÍ hen werd helemaal niet
Fzesd. over hun hoofden heen werden beslisrinsen senomen die door hen in die
tiid ook nauweliiks werden aanrevochten:

"De soneringsplonnen woden uitgevoed en vele oudere Asenarcn stoan
even stil ols zíj weet een oud gebouw in de binnenstod zien verdwijnen. Het
Asen uit hun kinderjarcn vedwijnt, naor hietyoot in de plaotskont net
node.ne en fnoíe gebouwen en brede straten een nieu\|e stdd en een ieder
hon de ene.ing olleen naor toejui.hen. Het is inners het bewíjs dot de
Drcntsche hoofdnodgrceiten zich ook we.kelijh hooídstod von de prcvin-
cie kon noenen." 3l

3l Dr.nte en AserCour:nr 4 dêc.mber 1965.
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8 Een hart voor de stad
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De grondvorm van de Asser platteSÍond is een cÍkel. Op een zande.iS plateau werd

in de middeleeuwen het klooíer N4aria in Campis Sebouwd. De Sebouwen van dit

klooster werden in het weícn beschermd door een stÍoomPje, het Wciersdiep, en

aan de ovcrige zijden door een 8ra€htenSordel van het Íroompie afgctakt. ln íraat

namen leven de oude grachten voort: Gedempte SinSÈI, NooÍdeÍsingel, Oo+eísangcl

en Zuidersingel. Tot aan het eind van de I8e eeuv lond de ontwikkelin8 van Assen

binnen deze sinsels plaats.
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ln de eerte helft van de negentiende eeuw maakte Assen een snelle groei door_ lm-
pulsen hiertoe werden gegeven door de Drentse beíuuBadel die er meer en meer
toe oveÍging zich ook werkelijk in de Drenlse hoofdslad te vestigen. Schrijvers uit
die tijd 'bezonSen' in alie toonaarden de paleisjes dic de Drentse aíktocratie voor

In de íedebouwkundige opzet van de stad kwam hierdoor duideliik ecn acc€nrver-
schuiving. Her 'kloosterbolwerk' wó volgebouwd en door hergraven van de Drenrse
HoofdvaàÍ had Assen een duideliike enÍee gekÍegen.

Dooí hun hlizen vooral langs de nieuw€ vaart te bouwen kregen de Drentse heren
de kan5 zich van hetdorpse A5sen Ios te maken en 'op srand' te gaan wonen.

De snelle uitbreiding van de stad in de negentiende eeuw gaf de srad een grootaan-
tal voorbeelden van 19e eeuwse architectuur. In ziin scíiprie Kennêtk Assen schtijfr
André Houwing dat Assen eigenlijk een typisch 19e eeuwse Íad k. En verder:

"Ooh doot de konbinotie von dit nieuwe stedebouwkundige elenent (de
Vad1 -rcd.) net de reeds bestodnde oudestruktuur, of ande6 gezegd, deze
Iineoirc struhtuur gekoppeld oan.le ou.Je cirkelvornige struhtuur ontstond
een potroon wot het eígÊne von de stod in hoge mate bepaalt en Asên on
derscheidt van andere plaotsen- 11

])  ANDRÉ HOUWING, KênDê.K Asn, pas, ]4.
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De glans van de paleizen

De gesoede burseÍii bouwde aan de weí, en zlidkant van de stad. Niemand leek
oo8 te hebben voor de honderden kleine huisjes die in dezelfde rijd in her noorden
vd de rtad gebotlwd werden, de kantvan hetveen op. "De glans van de stad van de
paleizen heeftvelen herwaarts geÍokken",schreef Pràkke. 2)

In het noordeliik centrumdeel eroeide langzamerhand een Íructuur die aansloot op
de reí van de stad. Het Íratenpatroon was in belangÍiike mate Íadiaal: de wegen
nau her veen en de molen (Venestraar en À4olensrraat), de Kanaatstraar en dê Gro-
ningerstraal. Daarnaót waren er drie concentrirche ringen: Schooktraar, Venegang
+ À4olendwarsstraat + Gron ingerdwarsíraat en het Kanaal.

De huizen waren klein; er waren nosal wat veenarbeide6huirjes bij. Sommigehuizen
zasen er uit als kleine boerderiien. Andere daarenresen waren duid€liik af8eleid van
een "deftige wonins",type zoalr dat lanss de Vaart sebouwd was (zie foro hi€rbc

2l  H, l .  PRÁKKE, D. in ins in Dr.nrh.  {A$en,1958),  pag.196.
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Het toekomstige uiterlijk van Assen weÍd door de stadsbeíuurders geënt oP de

"srootsteedse dromen", zoals die in hoofdstuk 2 aan de orde zijn Seweesl lt4en had

een veínieuwing van het centrum vooí ogen en binnen die gedachte was geen Plaàts

voor het handhaven van het oude. Dit denken en de concretisering daarvan droeg

Aster zei aaJl het besin van een discussie in de semeentêraad overde aanwijzinsvan

bescheímde stadsgezichten in Atsen:

"Hiet staan soms betangen tegenover elaoor von een geneênte die grceien

wil en aan de onderc kont de historie of de schoonheid van een bepaald

deel von de stod." 3)

Deze discussi€ in de raad sins over de Brink en de Vaaít. Dàar was men al gekant

tegen de conseryering van het bestaande Over Íraten als de lvolendwaÍssÍaat (zie

foto hieronder) hoefde men nieteens te praten. KrotopÍuiming washetdoelen wat

er in het kader vaJl het Komplan Noord vooÍ in de Plaats kwm, droeS alle soorten

van Seplande 8ÍootschaliSheid

3) Notul.n rddsversadêrins 15 oktobêr 1966.
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CÍootschaligheid was een uitsangspunt van de semeentelijke plannen €n in dat op
zicht íoten ze soed aàn bii de wensen van het srootwin kelbedriif. Grootschal isheid
betekende voor hen een functioneel Bebouw. ÍUet grootschaligheid zo hoog in het
vaandel moest de vormgeving daaNan alle sporen dragen.

ln het al eerder geciteerde .appott Soneren zeatva der lvleer van Ahold over de
ontweÍpervan de lvllRO, het bureau Groosman, het volgende:

"Meestal is Groosnan ons architectenburcau, naat hij is eisenlik te veel
"kunstenaor" voor ons. Met de Nederlondse orchitecten is het drcevig 9e
steld: zij weten niets von prijzen, noteidlen, constructie. Zij kunnen niet
plannen en zij zijn nooit op tijd. E. isook geen speciolisatie.l'lij hebben nu
veel beterc eryoingen net een Aneihoon: Epstein, die rcgelnatig even
ove. wipt uít de Stutes. Híj is doo.gespecidliseerd in disttibutiehallen vool
qroothondeloren ín vlees en slogwijen. 4l
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Croots.haligheid en vervtakking

De fotoop de pagina hiernaasi Eeefr een goed beetd van de groohchaligheid in het
1oo'del i i (  (e i r rLmtre .  Son nise $i1(e. .  drdí  / i in e\en Erool  at \  ddn oebouqirEs
vràr n ner oude,cnt um ner maar t iern 288-olere en {eineÍe r  ntets DJdrnddL
É er door de realiseíing van de ptannen een vervtakkinS opgeÍedcn in de bebouwde
omsovrns: jc voelt je njet meer in Assen. Dar is ovcrisens seen verschiinset dar ryp€-rend voor deze plaats is_

Op veel plaalsen wàar op dersetijke schaal vernieuwd is, vatr het vecchijnset van de
vervlakkins waar le nemen. Ats je naar de onderstaande foro kijkt, moet je er a s se-geven bi j  hebben dat dir  in het Assercentrum È. À4aar,r  kan net zo gocd in hct  cen-
rrJm vrn Fïmen b.  in er I  n ieu\  boJwq i  \  vdn Lron,n8er / . jn.
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Geen rp€cifi eke kenmerken

AndÍé Houwins schíijftinzijn scÍiptie oveÍ hel veídwiinen van de historisch sesroei-

de struciuur en bebouwing:

"Kennerken, welke sedurcnde tonge pe'toden zijn ontstoan' woden te se'

nohhetijk uitgewist enlof veruonsen daor eent'omtge structuren' \4etRe

íech\'zetde; oansluiten bii het bestoande Omdot dn ales gok nos in

í-.g"r"Ài" pn""rndr, k;i$ de stad eenvoudis niet neet de tiid zich

**,i"ntig à *ts-" 
"Uen 

karckteristieken te ontwikkelen ( ) Hêt

Kanolon Noo.d bPli ecn \tru'ttur' rPtke aPen enkele rclotlc heetl net

ài,iu 
'0, 

n",,",t,u' ondot hct dP 'pecit'ekc 
kennctken van 4scn

5) ANDRÉ HoLl\,VlNG, Kenn.rk asn, pag s

Tweemaal hetzelfde huh in de NlolendwarsÍraat.
Inmiddels h de siraat verdwenenj één huk staat nóg een beetje vertoren legen ds
N4IRO aan te hangen.
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Met het verstrijken van de tijd kwamen er in de jaÍen zeventig veranderinsen in het

i"iai""* a" 
't"'** Asen zoals in zoveel praar'en elders veíliei men ook In

;"J;; ;;;;ï;" t'.otscharisheid en kwam eÍ een íreven voor in de praats

I a"i ,*,r""ra o"nt 
" 

*'Ídm ndaí hàímoni5atie r6\en de oude en nieuwe bebou'

*i""ï o" ot**uo 
'*íbii 

behoud lan de inrieme klein'ch'li8e oude sedeelten

loo;op ttaat'(aldus het Asser beleidsplan)'

oo dat moment was het naiuurliik wel zo dat alhetintiemten kleinschaligs in het'

;#;;;;;;il;;i.''ou,eus prÀa'. had moereí maren voor de inberon ses"'

"ï ""*ïitl,.*ra 
vàn ;e $inlelsisanten Alle"í in het noorden van het sebied

Komplan \ooíd bleel nog pl1ats voor enrge nroÍeidin8'van lleinschaliSheid: hel
'l4"'il,*r-orr" 

* r'", 
^""aàlÍÍaàt 

plan {Zie hierover ook hooÍdrluk ll )

9 Hoe orden ie ruimte

In november 1962 rtelde de Asser gemeenleraad het PUK-plan vaí. Opzetvan het
plan was een zodanige verbeteringvan het bekeffende stadsdeel, dat djt een modets
ne stadsrtructuur zou verkriiSen "passend in het raam van de gehele te verwachten
ontwikkelins van de Asser binnenstad", aldus de toelichtins op het plan. Terwijl de
alsehele stedebouwkundise opzet voor de binnenstad de bedoelins had h et stadsdeel
zeersterk te betrekken bijhet oude cenÍum.

Een en ander zou seÍealiseerd moeten worden door de aanlegvan wegen, íraten en
pleinen en het scheppen van Íuime parkeer8elesenh€den. VeÍder zouden sronden
bestemd worden voor winkelbebouwins en horecabèdrijven, teÍwijl op enkele daaF
ioe zich lenende plaaBen kantoor. en/ofwoningbouw zou worden toerestaa. Ook
werd er in het plan rekenin8 sehouden metde mogeliikheid van veíiginsvan groot
winkelbedri jven en warenh!izen.

Rord de eeuwwhseling war€n de woontoestanden in Nederland dbameljjk. Dir war het se-
vols van hei ontbr€ken van kwalitatieve normen voor de hukvesting van dê mensen d'e her
platt€land hadd€n verlatên om werk te zoeken in de groêiênde induíriestsden. Om deze si.
tuatie te v€rand€ren werd in 1902 de yloting\|et iígèloeÁ, Deue wet bevatte ook enkele
beprlingen die men rol de ruimrelii<e orde_ing lon t<enen, maaÍ loen noà volhdig ondÍ.
sêschikt war€n an de volkshuisvêsting, Deze bepalingen gaven de gemeenteraad de bevoegd-
heid tot h€t leggên van eên bou*velbod op voor sÍaten en wêgen brstemde gronde!, Ook veF
plicntten zij bepelde semeenÈn tot vasrsrellins van een 'uitbreidingspld', ook wel 3Íaren-
plan' genoend, waarbij dê grond werd dngówezen, diê in do naàsle loekómslvoor d€ aanles
van íraten,gr&hten en pleinen w6 bestemd.

Met de invoering van ditstntenplan {asodbo{us!oen cetsle aanzet gp8even tot de ontwikke-
ling van de moderne Íuimteliike ordenins. Vanzelísprekend kende de ooBpronkelijke opzet
lan de Woninswet 1902 nos tekortkominsen. De praktijk bncht ze snel aan het licht. ln de
jarcn dercp werd het wettelijkê lam voor het ordêrên van de rujmte noFl ee$ ins jpênd

Een en andêr l€idde ertoê dat gEmeenten in het beein van dehren zestig elobaalde volgende

a. konvooKhiften: dóot dè gemeenteraad te geven legeh inzake de aard van de bebouwing
en het gÊbruik van de gronden, met het d@lhetscheppen van de mogelijkheid om he! ka-
rak!4 vah bêpalde stadswiiken ongewijzisd tehandhavenj

.. tooilijtw%chdften, die de EÈnzên (rooilijnen) belatten, die bijhet bouwen aan deweg
zijde (voorgevekooiljjnen) of aan de van de weg afsekeeÍd€ zijde (achtersevelrmilijnen)
niet oveNhreden mochten woidenj

d. lootschriften op baisva. hètaleeneneodkel164\ande Gemeêntewet: "Aan de raad be-
hoorthëtmaken van d€ verórdeningen, die in hetbelansdêr openbaÍeorde, zedelijkheid en
sezondhêid wordei vercischr €n aan andere, betreff€nde de huÈhouding d* gemeenle."

Hêt A$er PUK-ple w6 €en combinatie van deze planologis.he maaÍeselen.

Het PUK-plan werd door de ing€diende bezwaarschriften pas in juli 1967 in hoogste
adminisÍatieve instantie - de Kroon goedgekeurd. [4àar wel met dien verstánde
dàt soedkeuring werd onthouden an het bouwverbod, omdat het plan met betrek-
king tot dit bouwverbod geen overgangsrecht bevatte. Ook werd goedkeuring ont
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houden aan het voorschrift m.b t. de nadeí€ ehen die B en w kunnen stellen' omdal

dit geen beroep op de gemeenteraad mogeliik maakte'

Op | .ugu'lu' la65 lwan dc Wa op de Ruinlel::lcO'de_ms- Dve rrl al: seÍrnleLii(e
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cF beliid!
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;:;,;;;,';r" ii'e onrs'|rrcr nB i d" roerorq rn zh 
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Lhrns oD hêL

welsonlwêrp íhrijft de ministêr hieroler:

"Dael w het bestenhl'sspldn is een goede ruinteliike atuenlng vdn het gebied'

;;;oter het Pton zich uitstrckí Deze tuintenjke Órdenins ||d'tt 4rkrcgq door

n"t aaran*à w, ae ve^cttitlende belansen' 
'ie 

bii het sebtuik van de in het ptn

ii",,p", i-a ,n o"o*4 tut een m harnani' ao*tiÈ eeh"?t dat "eaerc
!êft wtuà. 

'e 
eqen'oatdtot do" bi hPt dt?nen von etk d'et betana?n at/ond? iik

tu berciken wdre ge||eesL

Aan dê àanwaigheid van een b€stemningsplan kenide wethetr€chrssevolgtoè datde buÍ8êr

o&radn qebond- n D I  onr to l  uninS'  s!-ne' Í  ienóno Lo bou\en oÍ  ro l  hêr ur l roeren

'," 
i"",ïi" ."+* .*r* .il ove'sàan wé in dê won nswe her @'bod v"r bou$en /on'

i", 
".á,""i* ""rea*d, 

oli nei be;Fmminssplan kan êen verbod ziin opsenÓmen om ook

u""Jaï-a,i" *;k.i .i *"rkzaamheden zonder vergunnins uit iè rceren wettelijk Ei^u

".ár**'.* 
ar' a" 

-* 
+en on dÍsel'irè \ers-nnintrr Íeren wo den setoÊr'r d'n -er

i """ '# ' " r ,0t ," .  , tn"  o ' i ; r  dàr e '  { r i io mer oar brd;zou o'ruan noer de ve sunning

Op ..h/el' esl h"r besFmn'nsslfl ge"n r(h$Íel'c É'plnhr:ngên op Hel i! our a:rtro

íln menrn dh er d zilrPn, vê'p'icnl /oude- riin de be'kmri'8 re -edlneÉn Hê olan heeÍ

liilJ" * 
-ï"i" 

.i"r*i",, i."t w",cn uun wur in stria 
'ou 

zijn mer de 
'€wenst€ 

ruimr''

Bil hei Asser beíemmingsplan Komplan Noord is men eÍvan uitgegaan dat de ttad

"^^.  .o ; .  ZOO0."" '  dan 70.000 inwoneÍ '5 /ou hebben Daàrom diende etnaar

; ; , .à ï"" ; ; ;  ;  *  na, t  van de'rad zi  j r  runcr ie zou "unnen 
br i  len leívur '

i*- net rnoest.o v".groot en seherstÍuctur€erd worden dat sredelijke voorzienrn-

""" 
o""i;" *" or""n lá"d"n vinden; nietalleen len behoeve van de stad Assen' maaÍ

lïi""""' i" r.i* ï"; tr"n was ercp sericht dat het openbaaÍ vervoer slechts een

,àJi,i""a" **ri" 1"" *Ívullen Her aantal inwoneu zou te seÍins zijn voor een

'àlrrl-r. 
.i"a"'i"á **t"r vervoer' Hei cenÍum moeí per auto en fi€ts eemakke-

lijk bereikbaaí ziin.

De inhoud van êen beíemmingsplaÓ kan zijn:

a. anwiizinglan de bestemming van de grond

b- sebruiksvootrchriíten voor dezê grond

.. g"r,tuif...o""l,ift"" uoo'ae opstallen die zich erop bevindsn

De besFnni ls oí  -hr ' i rL de doe índe'$dpoo'  dê s o-d re ndoosopPcn3oc0êrurmR

:i ;" , ; . i ; i " ; - ; ; ; ; ""seb'u:r '  Deminr ' " '  i .  / in Nodv' '  roêrtr '  ins:

"De bestenning is nlet heer ddn eeh in olgenène tern'n wMtEMnduidhs' 4n

{"i,,ii',re -í 
d" a* " na*, y:'*?'.d:::"::,ï:'d:i;i;L:;::::i,y:,;; ::,

,er dezeolqenene ontthntvtng di' opde Èl
'"";t 

:';;;t;:.';;;" ,"d"'; ui,c'kks bPhadh wadt d?/c tí o' 
'" 

de e?b'uik''

voo6.hriften

Burqemccster cn Wethoudc6 stellen lcn behoêve van ecn soed' ruimrêlijke Órdeninsin 
']e 3È

;:"il;;;;;;a;;.", dc bestaande toesrand en na& de moseriikeen wensrijke ont

wikkelins van d€ g€meentê, Dit onderzock h€efr o.a. beÍêkking op de naluurtijke sesevens
van het gcbied, de bevolkingsontwikkelins, de onrwikkeling van de welvaarrsbronnen en de
sociaLe en cuhurele ontwikkelingen in de samsnlevins. Dir is dê basÈ yan het bcstcmminssplan.

De EemeenÍetaad is verplcht om (aisezien van êen tiidelijke onrheffinsvan Gedeputêerde 5!a-
ien) eên bslemmingsplan vast t€ slellen voor h€t sêbied buileh de bebouwde kom eo is hier
toê óevocad binnen dc bebouwd€ kom of€en gêdeeltedaaryan. Beíemminssplannen besban
!it een of neêr kaarten met een bijbêhorende verklarinS wàarop de besrêmmine van de grón
den word! aansewezên ên voorschriften voorhêtscbruik van gronden en opstallên,

He'  onrweípplan'Konolan Nooíd'heeÍr  nd openba.e bàtendmdtirg voorr Í  een
maand lans (insaande 1 novemb€r 1971) op de semeenresecrerarie ter inzàsesele-
s€n. Binnen deze (door de wet gestelde) rermijn zijn schÍiftelijke bezwaren insediend
door bijna 200 mensen, de m€eíen afkomstis uk de Asser middenstand.

op 4 januari 1972 weÍd in het culturcle c€ntrum De Kolk een hoorziftins sehouden,
waar iedêrc Assenaar zjjn menins kenbaar kon maken. Tiidens deze hearins verweet
wethouder Eerger de Asser middenstandeB dat zij veel kansen op inspraak hadden
laten lissen. De Drenise en Asser Courant schre€f:

"De nogelikheden tot inspraah hebben tot dusvefte wiiwet seheetontbro-
ken. Het geneektebestuuí hod doartoe veet eerdet en zo niet at in het p e
beginstodiun de getesenheid noeten geven. Het vetwijt. dot .Je AssetohdeÈ
neme6 tot en met de indienjhgvon tueehonded bezwoa$chriften niet op
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de geneentetijhe ptonnen hebben gereageerd, kon het tekort oan insptoak

obsotuut niet rechtvootdigen Naar onze nening hod het co ege van B & W

dat vótu het tegenwootdige de sceptet over Assen zwooide, de gelegenheid

daaftoe noeten geven. Nu is eL zoots burgeneestercro enon het uitdtuh'

Le. 'Pen h ist oh\( hc situatie gegrceid woat in de Asset ond?rnenPh oeen rcl

hebben qespeêld Len gPneenlcbe'tuu kan niet qoon 2illPn wachten tot cl

nosettjke bezr/lorden bii hen honen of totdat er inwoneís bii hen 4on'

kËppán die iex neet over deseneentettihe plonnen willen weten "

ook PvdA'fÍactievoorzitter De Roos Íoerde deze zaak op 20 ianuari 1972' toen de

raad het Komplan Noord vàstíelde, nogeven terloops aan:

"Ook op de nonier von inspnok bieden hebben de Asset ondenene6 ki'

tPk; d;t is noat ik neen teÍecht. Wij hebben wel een hntinssehod' naor

dotwil ih geen insprcak noenen, Inspnak is het participeÍen von de DuÍqers

in het Prcces van het bestuten en dat ís nlet oan de otde geweest

Vokens de w€t op de Ruimt€lijk€ Oldening kan de burger ee6t van zich doen hoen al5 hel

ontwerpplan ter inzagÈ i5 selegd. Dat i, in een íasê waaÍin de plannên reeds rn een vergevoF

l".a,t"ài,. *n 
-oiO"áains 

zijn. In die rase kunnen bczwaÍen worden ineediend lnwezen

. di l  e.-  nesr l  ê\e ron \rn in!p dl :  
'n 'praal  

d 'hEÊÍ

wer"el i r le nora. \  ÍêêdenênenÍ"e 'prelPnoi 'dêvoÍ i '8vdnÍJimLe' i r (beleid nd'n

'. """J "r' "li' 
.*' troÊeFr^ oroar e' dl re veel vét i3r' \Óor cen rcê c 

'n 
/invollê in-'pÊdl

,", ""' ."".."rllrr'.io.à""" /ir r- er (ud' r d'r er nos nicB vd'l'l'dr D t zor scÍ4e"'d

i,""." 
"r".,i"1_a* 

n o\e'ee_\knmins met de 'ud'a \dn de oelcid$o'nrn& Dd n in de

ràsè lár  e.dr in de Ío nuler i rs 'dn de u s"-8 'puntc ' tan 
qcr bte:d ên dc êêr 'Le idêeen\oÊ

--." ' . ,  "ê" "r , "  " r*  
t  

"a i  
dP proeruTnafÀe lbr '  de rase n)$ó' 'n otêJ'sd wo'dr ov{

,ii"i".i""; ..,'rJ I;ir'."* t 
"n"n 

t'er luo. 
"n 

a" 
"nu--oe 

u iLsà- e'punren dc on r{cr p Lle

ial, J. r." i.lï"" i" a" I. *n argdonde vorm sesotên voorsterren op tafer riseen en de v6t

Dê Raad van Advies vóor d€ Rlimtcliike oÍdenins noÈmt een aantal loo$aarden voor een

Ér dien! gelesonhêid vóor dc bevolking te zi,n om meninsen en ssdacht€n ie uiftn r'av

uitcàns5ounlen en bêl€idioorncmèn5

- oei" i i r , inea,"nroo,a".oser ' i 'neidrhebbe. indr.u ' iekrPdennPrdebeL "der '
en de onNe;pss. (Dit b€tekent een ,preckrecht en eên luisterplichi)

;;;;ikr;;;;;"**h,* dai wat bij de inspnak naar voren komt' ook (binnen de

grcnzen van;s redelijkheid) van invlocd zal zijn op de uiteindêliike b'slÈsing

l . \órddl  É qepn doP op7icn,madfee- nidacl8qi lhtophctdoelnalS un( on! ' tnvdn<le

o" i r , , ' l "L *  a.  " ' i . ' "  
vdn hêro\e 'hPio\bclêio Her ' 'sccnmidde'onler ' r i r reere

i"'ri,,""'i"i-i.. r." r."' 
"iêt 

in de praats komen van de uitspiaak van hetveÍantwoord€

liike bdtuusorgaan (provinciale slat€n of 8eÓeenterdd)'

Dat niet iedereen 8el!kkig was met de Semeentelijke plannen moge blijken uit h€t

Srote aantal bezwaarschíiften ingediend bij de raàd van de eemeente Assen Drnnen

de wetteliíke termiin van een maànd

H oe k Kon aoht ttut / Sc h oohtroo t

Na voorbereid€nd ondcuosk cn verplich! ovêrleC metde betrokken rijkeên provinciale dion-
íen wordr een oniwerpplan gemaak! dar na bekendmaking in de peÉ 8êdutend€een termijn
van êen maand voo. een ieder ter rÍetarie ter inzage moet worden eele€d. Gedurend€ die
maand kunnen evenluele bezwaren schriftêlijk bijde gemeenleËad worden in8ediend.

Er waren 25 bezwaarschÍiften in8ediend door zo'n 200 bezwaarders. Een aantal dat
de socialist De Roós, na een opsomming van de nàar zijn smaak positieve elementen
van het plan, tijdens de raadsvergadering van 20 januari I972, deed opmerken:

"Als nen ol deze pasitieve punten behijkt, staot nen erversteld van dot er
zoveel bezwaren naar voren zijn sebncht en wet roomanelijk von de kant
van de Asser ondeneme6. lk ben nauweliks bezworcn von consunenten
tegengekomen; natuu ijk \9el van nensen díe in het betrcffende gebied
zijn gevestigd en door het Kanplon worden gehinder.l in bijvooÍbeeld het
uitoefenen von hun bed jf."

Komplan NooÍd veroorzaakte m€eÍ dan alleen maa.'hinder'.
Zo àchtte een van de bezwàarden het onaanvaardbaar datzijn bedrijf nagenoe8 on-
bereikbaar zou worden voor de mensen, die vroeger via dic straàt naàr het cenÍ!m
sinsen. Als sevols hiervan zou hij zeeÍ worden seremd in de uitoefenins van zijn be
drijf. Bovendien zou bijde realkeringvan Komplan Noord zijn pand moeten worden
af8ebrokcn zodat hij, zolang de continuiteit van zijn bedrijfnietrou zijn verzekerd,
ernstiSe bezwaren had tegen het plan,



De raadachtte zijn bezwaren onsesrond: r'Handhaving van het bedriifvan Íeclàmant

is niet moSelijk zonder aan de opzet van het plm in eínÍige mate aftÍeuk te d@n

Deraadwasin ziiÍ onsesrondverklarins wel uiterst summier: handhavinszou ernstis

afbreuk doen aan de opzet van het plan Een nadeÍe toelichtinggafde raad niet en

de reclamanttastte in hetduister omÍent de overwegingen op 8íond waaryan de raad

tot ziin besluit was gekomen.

wd' de radd hier .lechts onelegant geweeÍ door de recldmant mel.een in we/en

loze foímule 'af te schepen' of heeft de raad deze formule SebeziSd u it onvermogen

het bezwaar af te wegen tegen de contra_argumenten van B&W in hun advies aan de

raad het bezwaÍ onge8rond te verklaren? Hoe hetantwoord op deze vaaBook mG

se l!iden: zolans de hoseÍe instantie! nossenoesen nemen met derselijke in wezen

lese formulerinsen, is het antwoord hier (sPijtig senoes)nietvan belans.

Een ander€ reclamant maakte bezwaren teeen de absolute voorÍangdie aan het PaF
ticulier autogebruik weÍd Segeven boven het openbaar veruoer. Hijmerkte op dat de

toelichting op het Plan víijwel letterliik aansloot bii de 'Nota inzake hetvooÍlopige

ontwerp van het wetenstramien in het stadscentrum van Assen'uit 1968 Voltens

hem waren sinds '68 de inzichten omÍent openbaar veívoer grondig veranderd en

werd in '72 alSemeen erkend dat het naatschappeliik effect vàn het openbarveÊ

voer zo sunlti8 was, dat rentabiliteitseen maatstaf (meer) kon zijn. Hiistelde daaF

om voor, eezien de ongemakken die 2350 paíkeerPlaatsen zouden veroozaken) dat

àantal dÍaíisch te verlagen. De vrijkomende ruimte zou dan voor woningbouw,

sroenvoorzienins, leuke pleintjes en natuuíijk voor openba vedoer te 8eb'uiken

De gemeenteraad achtte in januari '72 ook deze bezwaren ongegrond:

"Wot van de gg\9íjzlgde inzíchten ontrent het oPenbaor vervoe' ooh noge

zijn, het sPreidingspatrcon von de bevolking ín Assen en in geheel D'enthe

ls zodonig dat een P.octische uituoe ng von de zienswíjze von reclonrnt

ten opzichte von het openbaat vetuoer onuítv.EÍboat ís. Eerdeftedoeld

sprcidingspatroon b.engt nu eennaol net zích nee dot in hoofdzoak noet

woden gerckend op verplaoNng von bezoekeB noar de binnenstod per au'

to. De overton die von deze outo's nocht etoden Mde ondên zol zekel

tot een nininun beperkt blljven "

B&W hebben her kenneliik niet aansedurfd werkeliik openins van zaken te geven

Ze stelden de Íaad voor zijn inbíeng die nietande6dan positiefte noem€n isen

alleen al daaíom een deseliik semotiveerde beslitsins verdi€nde - van de hànd te

wijzen met als argument dat het onuitvoerbaï zou ziin. Wat heet onuiwoerbaaÍ?

lvet een handvol verkeeÍsborden kun ie de Alser binnenstad 'autovrii'maken Het

besrip 'on!itloeÍbaar' k hieÍ dus niet in absolute zin sebezisd, maar klaarblijkelijk
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10 Tact, geduld en goed koopmanschaP

Bestemnins5plannen bÍensen een beperki.svan hêr eisendomvecht en hcrgÈbruikícch!met

zich mce. Hierdoor kan schade onrs$an, bilvootbecld als Sevols van hêt niel kunnên uilbÍei

den van en bedfijf tcrwijL hieryooÍ al belans.ijkc [oíen (bijvoorbeeld voo. bouwplànnen)

gemaakt zijn- Schade len oo( ontstaan dooí verandcÍing van beíemminS bijvoorbeÈld van

ccn boussrondbesÍenmins in een agraÍischc beÍenmins;hiervrn zal \vaaÍdêveímindering in

dit voorbêèld hor gevoLg zijn. Denkbaar i5 ook dar een peÍceel bouwsrond doo' een rooiLiin

(een bcbouwinsssrcnt wordi dooisnÈden en daardoorzijn bouwsfondvaarde vèrlieí'

A dezè 5chadc vloelr voort ui! eèn rechtmarig óverheidsoprrèden. De vraag È nu in hGvêÍe

dc overheid nu vcÍplicht is dcze schadê te vcrsoeden.ln hc!maat5chappeliike vêíkeeÍmoerêèn

iodcr in bèpaalnc mate inperking lan zijn rcch!ên aànvaarden om een redelijke samenlevrns

moseLiik te makcn. De schadc ah 8èvols hicNan zou nen aLs nórmaal kunnè. beehouwên

He! Nedêrlands Rêchi kenl sccn veÍplichlinson deze schadc te vêísoeden

TÍoficn íedebouwkundige maaÍcsclen één buÍscÍ vêelzwaatdcr dan èen andcr du5 oncvcn

rcdig (Èn da1 kan juist bij dezc maatrese cn heelgoed voorkomen) dan is.r uiibiLlijkhcid!

oversèsinsen aanleidins dc burger in dczc schadê tescmoe! te komen. Deze gêdachte ligi àan

artikeL49 van dè Wetop dc RuimteliikeOÍdê.insren srondntrs:

"lndien en vaatzole/ bliikt dat eea belanshebbende ten sevol1e von de bepotingen

van een b$tenmihgspton schode liidtafzal liiden,selhe redeliikeNiize niet aí tiet

geheel te zijnen tdíe behaan E btiiven en Mdtuon de wqoeding ,iet of niet vol'

daen.le .toot oonkaap, anteigenins af ondes2ins is verzeke/d, kont de leheente'
radd henap ziin /erza.keen n@rbillitkheid te bepolen Íhodereryoedins toe-

In ds oude Woninswct kwam dit Ícch!niervooÍ Toch hebben onderde werkinsvan die oude

Woninswc! veNhillendc gemèenten ccn zogenaamdc schadeveÍsocdingsveroÍdeninE vasBe

sreld. Hicrop konden menscn diê dooÍ ccn bestemminssplan mèer dan cvenÍêdi8e ehade on'

dèrvónden, cen beroêp docn. Gêmêen:en dcden dit op eiscn iniriatieí' maar ook wel min or

meêr daartos scprest door de Kroon c q. Gedcputeêrde Stnlen EÈn plan verd som! andeÉ

Bij raadsbed u it van 1 5 decembeÍ 1 960 werd in Assen d c " Regcling inzoke het verle'

nen von een financièle tegenoethaming oon be||onec von te saneren ||ontngen ]n

de kosten van vehuizing naar en inichting von een ondeÍe woninq vasÍEesÍetd.

Deze tesemoctkoming werd bepaald aan de hand van de sezinsgrootte. Ging hct om

één pe6oon dan stónd daaí een tegemoetkoming van f 75,- tegenover. Elk. peGoon

meer, tothet muimum van tien, betekende een lcrhoginS van dit bedras van f 50,

per persoon. (Vreemd en onbcsrijpelijk in de reselins was dat bii zes peísonen een

tesemoelkomins sold van í325,,  b i j  zeven peEonen f  400, en bi i  acht dan weer

f 450,-. Dcze vreemde sprong van f 75, is dan ook nie! te verklaren.)

Dc tegemoetkoming werd na aanvraag verleend onder cen àanlal !óoNaaídcn De

aanvÍa8eÍ moesr InreveÍen:

. een Eespccificeerde opgaaf van het noodzakelijke aan te Íhaff'n huisraad met

veímelding van dc vermoedeliike koíen;
. een sespccificeeÍde opgaaf lan de evcntueel in de te beÍckken woning aan te

brengen nóodzakei i jkc voorzicninsen, nictval lende onder a

Dan was men cr nog niet, want ná de verhuizing moest men dóor het inlevercn van

de rekeningen aantoncn, dar men inderdaad de kostcn had gemaakt. Daarna had uiÈ
belaling plaàts. De regellng was van 15 dccember I960 ror maarr I969 van kracht.

Eind 1960 begon er een versncllins op te Íeden in de aankoop en de afbraak van
woningcn in de binncnsrad. Kómt bi i  her fe i r  dar bur8e6 ,mondig 'werden. Steeds
meer mensen gingen zich beklagen oler de hoogtc van de regemoerkoming. Andcren
weÍden uitgesloten omdat de regel;ng een bep€rking inhietd: men kwam a||een in
aanmerking wanneer dc woning, die afgebÍoken moesr worden, binnen een gebied
lag waar "€en saneringsplan of een ontwerp daarvan" aanwezjs wàs.

De administralieve rompsloÍnp, de mogeliike onbillijkheid en de kíiriek van de bc,
Íokkenen leiddc er loe dai hct coLlege op 20 maaÍt 1969 met hcr voorstet kwam de
oude reseling tc lalen vervallcn. De nieuwe regeting heerre:

'Veradening tot hetverlenen von een bijdrage aan huudersvan \raninEen
die in verbond net de uitvoerins von ptanotogiehe naotrcgeten, verkeeB
voorzieningen of andere openbare w*en noeten ||aden ontrujnd en of-
gebrcken." lDe verctdening was nier vàn toepassing op woningen, die ats
''kro! stondcn aangemcrkt. Daarvoor had men de Kroropruimingsverorde.
nrn8. l

De bijd.ase werd als volSivastg.sletd: í750, voór koícn van verhuiz€n en weder
itrichtinsen en b€daB rcor hcr lijdetijk opvangen van een hogere huur. Dit bedrag
was mdimaal f 500, . De verordenins was een aannerketijke verberefins in verse-



lijkins met de oude r€seling lan I5 december 1960. Een nadeel wd dat de bijdrase

alleen beÍemd was vooí de huurder van de wonins Onderhuurders ofmedebewo'

ners telden niet mee oo het moment dat de woning veílaten moeÍ worden Daar

srond tegenover dat ook zii die b!iten het saneringsgebied oP lót van de Semeenie
moe:ren verowi inen, in aanmerking kwamen voor een legemoet lominS

l\4aaÍ ook deze verordenins wó seen lans leven beschoren Reeds op 9 april 1970

kwam het college van B&w met €en nieuw voorstel aan de raad De hoogte van de

tesemóetkomins werd sewijzisd in maximaal f 1.500,-. Al op 20 iuli 1972 kwam

het college m€t een herzien voorstel wat in de vorite vooutellen ontbrak - de 5G

ciale kan! van de tanering krijgl nu voor het eel5t aandacht Zo schÍiift hetcollege

in haar voorst€l dar de wrcIdeninl een duldelíjk socioal doel heeft Ook eíkeÍ\t her

dat zij belang heeft bij oniruiming: "Bovendien moeten we in acht nemen het feit'

dai niet de beÍokkenen veelal de directe belanghebbenden ziin, maar dat de ge_

meenre belans heeft bijde ontruimins."

Het colleSe Íelde voor de vergoÊding te verhogen tot f 2.500, Naatt hetsociale

argument en het eigenbelangvan de gemeente noemt hetcollege in haaÍ voorstel het

ve6chil in regemoetkoming tusen eiSena.bewoner en huurder_bewoneí onÍecht_

vaardi8. De eiSenarbewoner kreeg alenite tijd behalve de koopsom een bedragvan

f 2.50ó,- voor de koíen van verhuizins en wedeÍinrichtins. De raad sinsconform
het voorstel en zonder beaad accoord

De nadelen bleven echter bestaan; onderiuurdeÉ ofmedebewonert kregen Seen te_

gemoetkoming in de kosten van verhuizint en wederinÍichting Bijna drie jaar later

iomt het coliege opnieuw met een vooísGl an de raàd de bijdràseveroÍdenins te

wijzisen. Aanleidins daaítoe war het feit dèt het Rijk di. bedrashad verhoosd De

legemoetkom ing worda nu opgeÍokken totf3 000, De íaad beíootconform het

voorstcl, zonder beraad en zonder hoofdelijke st mnin s oP 20 maatr 1915 '

wd of seen bedriifts€hadeversoeding?

Op 13 Ínaart 1963 kocht de gemeente een pand in de SchoolsÍaat "Koopbrcekt

geen huur", dus de huurdervan het pànd bleefer wonen. In alguttuÍ 1966 kwamen

;emeente en huurdeÍ tot een nieuwe oveÍeenkomst 'vooí tiideliike huur' Hierin

werd bepàald dat zonder toestemming van de verhuurder het de huuÍder verboden

zou zijn "in het Eehuurde enise nerins, bedrijf of indusÍie' heÈii zelf uit te oefenen'

hetziidoor anderen te laten uitoefenen ofte dulden datdiizou getchieden"

ln oktober 1966 vezocht de huurder B&W om zijn huuNonins aan de woonrurm-

te te mogen onttrekken met de bedoeling het de als bedriifÍuimte te gebruiken

B & W we;en dit veEoe k in ianuari 1 967 af. Het inrichten van de wonins als bedrijfs'

pànd zoJ verduuÍTamin8 vrn hel pand berekenen Huur en ve'huur van een bÈ

;rijfspand duren minimaalvijf jaaÍ en dit was teÍ behoeve van de rcaliserinsvan het

PUK plan ni€t gewenÍ. Ook zou hetvooÍ de semêênle kunnen betekenen om te zrl_

ner tiia Uii oniru;mlne ae .an op srond van de daaÍvoor bestaande vooBchriften

een veí8óedingvoor bedrijfsschade toe te moeten kênnen'

77

"Bi,drage-verordening woningontÍuiming" Assen
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2 Raadsbeíuit 20 maarr 1969
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4 Raadsbeíuit 20 iuli 1972
5 Raadrbeíuit 20 màart 1975
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ln februaÍi 1968 wcrd de huurder aangezegd het pand aan de Schoolíraat te ont

ruimen in verband met realheíing van het PUK_plan De maand daarop verzocht de

man om ccn versoed ins wesens bed rijfsschade en veíh u ie en inÍichtinBskoÍen B & w

wàren bereid om in de verhuiskosten tegemóet te komen met ccn bedrag van f600,

(op basis vàn de loen seldende normen), maar wilden er niet aan een veÍsoedrnsvoor

bedrijfsschade roe te kennen. OP 29 april 1969 diende de huurder her verzoek in om

hem in lerband Ínei de voorgenomen onÍuiming van het beireffende pand een bij

drage loe te ken nen oP gron d lan de " Biid rageveÍordening won ingon Íuiming" Een

halfjaar larer werd hem de maximumbijdrase toesekend vàn f i 250'

Begin 1970 verzochr de huurder no8 cens om toekenning van een bedriifs"hàde-

versoedins, omdat aan anderen in soortselijke omsiandisheden wel een deíselijke

schadeversoedins zou zijn to€sekend. op l9 februàri 1970 krees hijweer afwijzins,

daarna vezocht de hu!íder B&W mondelin8 om vergoedingvoor de bedíiifsschade'

B&w wezen dat verzoek bii brief van 27 iuli1970 af. Nu weÍd de semeenterad aan

gezocht voor een veÍgoedin8, maar de raad achtte hctverzoek niet_ontvankeliik; dus

werd het niet  in bchandel ing genomen.

Op 16 november van datzelfde jaar ontving de raad ecn brief, wàarin de niet_on'van_

kelijkverklaring werd aangevoch ten Of B & W h ad den op het verzoe kchriÍt een vooÍ

beroep vatbare beslissing moeFn nemen, of het verzóekschÍift had in handen moe_

ten worden Eesteld van de commissie voor beroeP_ en lezoekschrifren; ook de raad

ging niet in op deze s!ggestie. De man hield dappeÍ vol en na zich totcedepuleerde

Staren tc hebben gewend, richtte hijz;ch tot de Kroon

Bi j  b- :eÍ  ran l  (  rdàír  Ic/2 \evorhr de mrnis le R&w vàn Ar 'en om een en ander

nog eens in overweging te nemen Dat gebeurde, maar het collete deelde de minisleÍ

mede dat er seen nieuwe gezichtspunten naar voren waren Eekomen die het recht

vaardigden het íandpunr te herzjen.
Op 24 auguÍus 1972 bereikte de Semeente wedeÍom een veÍzoek om schadeverSoe_

ding wegens onÍuiming van inmiddels berucht geworden pand aan de SchoolsÍaar'

VVD-íaadslid Charbon m€rkte op dai de temeente had gedoogd dat verzoeker zijn

bedÍijf in een huurwonins uitoefende: "ln de loop dcr iaren is echter ook voorver

zoeker toch wel een verkregen rscht ontstaàn." De Roos ze;: "Er ziin Seen nieuwe

feiten op tafel gekomen, dus moet men zeggen dat ;n deze zaak recht is EedÀan en

daàr moet hei bii bliiven." WethoudeÍ Mulder antvoordde:

"Er is seen sP.oke wn nieuwe feiten' vetzoeker is et op geweze\ dot hij

voat eigen venntwaotueliikheid een bedriif vestigde in een huis lan de 9e'

neente, een huis dat niet ok bed ifspand weÍd verhuurd ln dit gevolheb'

ben B&ll een beduit qenomen' veflolgens È het in een openbo'e vergooe

ring landeraodaan de orde geweest,in die tijd functioneerde deconnissie

voor beroepe en veÍzoehschriften nog niet helenaol Vobms de h@' Char'

bon komt de minbter net een nieu|| feit, naneliik dot de qeneente heett

sedooqd do! vPP oe kft ln h daot ,e{ igde ec h !4 aon gcdoocn hon den 4een

rcchten antlenen."

19

"Ne bh in iden ' betekent "niet tueenaal voor hetzetfde,'. Deze reget be
oogt tevootkomên dot in een zaok wo nde feiten dezelfde ztjn, tweemaal
Íecht woÍ.Jt gedaan.

De raad wee5 hct verzoek dan ook van de hand. op 15 januari1975 verzocht de man
weeÍ om een uitkering wegen, bedriifsschade in verband m€t de onÍuiming van her
pànd aan de School í ràat.  "Nc bis in idem" hi j  h ie ld er mee op.

Niet iedereen in her Komplan veíkeerde in eenrelfde posirie. Het gemeenrebestuur
h€eft daar weinig oosvoorgehad of k!nnen hebben. Zijdie er her bestc afkwamen,
waren de middenstanders met een eigen pand in hetsaneíingssebied. Ter vcrduide-
lijkinghieryan twee gevallen: een elecÍicileitszaak en een schoenmakerij.

De schoenmaker hàd hct pand tehuurd van de gemeente Assen, de andere zaak was
eigendom van de middenstander. Door ecn Íeeds verdergaande afbraak van wonin-
sen rondom de schoenmakerij verdwenen met de woningen de ktanten. Stechie be-
reikbaarheid en het anzicn van de buuÍ bevoíd€rde de omzet niet. Na tien jaar sa,
neren was de omzet van de schoenmakerii zo scdaald, dat er seen redetijk inkomen
was overseblcven. De semecnte han!€erde de omze!cijfers van de laaiíe vijfjaar ats
eí op het moment dar men mó€stvcíhuizen een berocp werd sedaan óp vcrgo€din8
voor bedrijfschade. Dat betekendc voor de schoenmakcí da! er tezien zijn tag€ om-
zetcijfeÍs op het momenr dat verhuizing noodzaketijk was, formeet niets te krijgcn

MI
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De schoenmakeíij was gevestigd in een gemeentepand, dat al5'woonhuÈ'wàs veF
huuÍd. Toen het moment van onÍuiming was aangebroken, kon de schoenmaker
een tegemoetkoming krijgen van f 2.500,- in verhuis- en inrichtinSskoÍen. Daar de

semeente seen eisen woninsen of bedrijfspanden bezat, was de schoenmaker volle-
dig aangewezen op particulier verh!ur en op de Stich ting won ingbeheer Assen. Het
eind van de,e jarenlanre zakelijke achteruitsans !,vas, dat de schoenmaker ziin bedriif
heeft Ínóeten beëindigen en dat hij als gebÍoken man in een huurwoning van deSWA

De elecÍiciteilszaak had ook onder een verminderde omzet te lijden. Hetvoordeel
van dit bedrijfje wa5 overigens wel, dat de verkoop nietsebonden was àan een klm-
tenkring in de directe omgeving van de winkel. De zaak leverde door de hele stad;
repaíatiewerk weíd vaak niet in het bedrijf, maar bii de klanten thuis verricht. OP
t 7 april I 975 besloot de semeen leaad het pand van deze m iddenstandeí te veÍwer'
ven vooreen kooppÍijsvan f225.000,- "inclusiefbijkomende schaden en inkomens
schade". Deze middeníander heeft inmiddels in heEelfde bestemmingsplan Srond
sekochrvan de gemeent€ Assen en er een nieuw pand laten bouwen.

In Trefpunt, een tijdschrift van het ministerie van CRÍ\4, schr;jft drs. H.i. olthof:

"Achter zo'n soneins staot steeds ols lijdend vooNe.p de bevolking van de
betrckken \|iiken. Voor hen bekkent het een absoluut breehPunt in hun
bestoon, een venietiging von een ve.t ouwd vtoon- en leefPot.oon en het
opbouh/en vln iets seheet nieuws. ( . . . ) Heel kleine zetfstandigen zoals
lonpenophole6, handelao6 in tv,eedehands outo\, kleine winkelie6, noe-
ten elde^hun bed.íjfgoan uitoefenen. Zij konen rclotiefveelvoor in oude
stodswiiken, door de voot hen econonísch gunstige onstandígheden (loge
hu'en, lese panden vootopslos). Moeten zij de selesenheid hebben on op
de een of ondere wijze gesubsidieerd -elde6 in hun bedtiif vooft te zeften,
of noeten ze langzaon uitstetuen? '

Uit de voorbeelden blijktwel datde een meer moeí "lijd€n" dan de ander.lvlethet
oog op de financièle vergoedingen kun je een zesralcat€gorieën ondeGcheiden bin-
nen het sanerinSsSebied:

Bewoneíhu! rder van een wonins;
Bewoneíeisenaar van een woninsi
l\4iddenstande/huurder van een bedrijfspand;
M iddenstandeíeisenaar van een bedrijfspandj
!ledebewoner/lameÍbewoner v,n een woninr;
Krdler \an een door de gemeente Íeeds v€rworven wonin&

De bewoner/eisenaar en de middenstander/eisenaar worden bii 
'aneÍins 

oP een be-
hooílijke manier schadeloos sesteld. De eigenaar/bewoner ontvan8l over het alse-
meen een píiÈ voor zjjn wonins die in overeenstemmins is met de op dat moment

seldend€ marktwaarde. DaaÍnaast krijst hii nog een versoedins voor verhuie en
wedeÍinrichrinSskoíen, die 'om\ hoter tigt ddn de llndeliile norm De bewoner/
eisenaar krijst voldoende tijd rond te kijken naar een veryangende (kooP-)wonins.
In overleg met de semeente kan dc tijd tusen verkoop en verhu izi.s woíden 8€re_
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8eld. In. die tusentjjd wordr hij in staat gestetd voor een ,,zachf, prijsje in zjjn wo-
nanA te bliiven wonen

De Íniddensunde'/ei8enaàr zit over her rtgemeen oot goed. Naa* ecn behoorti,\€
prUs voor /ijn bedíitÍ\pand, onlvàngr hit oot een ÍhÀdetooselefling vdnweSe opher.
finr c.q. verplaar,insvan zitn bedriif.

De bewoner/huurder van e.n wonin€ heefr her veet moeitijk€r. De eisenaar bepaatt
wanreerde woninswoÍdt verkochr àan de semeente. De huu rder .gaai oer, naar de
nrcuwe erSenaaÍ, de gemeenre Asen. De huurder weet nooirzeker wanneer hiimoet
veÍht'rzen en waar hjj terechi koma. Hiimoer zich maar zien te redden mer de rêge,
moetromrnt in de wrhuis- en wederinrichrint\toÍen, die op dar momenr vasrge,reia
/rrn.  Lte door hem zeÍÍ  gebouwde vot iè.e krn n/  drbrdt  bere.  b i i  he,  SrotvL: ,  wor.
den sezet e. mer de koÍen voor de bouw van een n'e"*" v.ri*e w-át i" a" r"g"-
linr bijvoorbeeld seen rekenins sehouden. DaarnaaÍ moer de huurder nos soed;p/ i tn te l len rèsen. Ats hi i  veóuisr  voor her nodi t  i )  en wie bêpdatrdarr  ioopl

I re Lunnen maten op de vergoed;ng var oe geneerie.
rommrge hurrergenaren verkochren hun hui /ên t ieveí , ,vr i i  vdn Sebrui t , i  ln ier  Ue
wooid), waardoorze er veet meersetd voor kíesen.

9€ 
hwrd€' /bewoner is vo edir .ansewezen op de pjrucutrere !e.huLrde.ên de

)rcnnns wonngbeher A\en, de sonintbourcoóperdr ie die d e van de vieÍ  huLÊ
nurzen In A\ren in háa, be/ i r  heerr .  Wdt de tdJÍe ber.ef t ,  moer wo.oen gele8d d/r
de SWA alaijd alle begrip heeft gehad voor de sirtlatie waarin deze mensen veikeer-
den Zij ajn d@r de SWA In ale, /ovee, moget;ik resemoer teromen. I I i5 een ge
vár Derend, dat een oudere ddme de ien teer een ránseboden hJr, !rn de sWA dl
weesl De veeftiende woningzinde haar en werd geàccepleero.

P:ll9o:"'y:9",/nl],,Í,.roopr heÍisico de dupe re worden v,r de .ane,ins. zo.
rant /rrn bedfltl\pdnd.niel i. ver(ocht aan de temeenre. zir hiiva* adn her viiÍjdtr
rrjrse conría(1, dat gddr rcor beddjfrpdnden. Hii L dan min of meer gedtronSen el
Drr te btr|ven wonen. De gevotgen hieruan /iin at sejcheht.
Kdmeíbewone'VÍnedebekoners triigen Seen enkete Le8emoeL\omrn8In de to.Len.
rrnos een pdrr jadr rs de ramerbewoneÍ weuetjit belchermd, madr ddáÍvoo, had hii
reen enkel  re(ht .  Hi t  meí madr z ien dat hi ieen dde,e tamq lond enletrmàÍ
zren hoe hii dar Íinancieíde. Dat getdr oot voor de krdkers. Het devies wa\: ,?edl je
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1'l Een vergeten hoofdstuk

Aan het eind van hoofdnuk 7 werd her punt al even aangeíoerd: de direcrbeÍok,
kenen de binnenstadbewoners kwamen in het spel nauwelijk, aan bod. Er werd
voorhen sedacht en gesproken. H€t is bij het schrijven van het verhaal van Komplan-
Noord maar al te gemakkelijk diep in te gaan op de grootscheepse plannen en att€s
wat daarmee te maken hadj op de voorgaande pagina's is eralveel over Seschreven.
Iiaar de menren die de binneníad ren gevolge van die plannen moesten vcrtaien,
zijn tot nu toe een verteten hoofdíuk.

Heel moeilijk kun je je voorstellen hoe iemand zich voelt die het huis moer vertaren
waar hjj zelf seboren is, waar z'jn kinderen seboren, serosen en weer uitseÍokken
zijn. Dan is zo'n huis niet langer zoveel vierkante meter vloeropppeNlak, zo'n h!is
is een stuk leven. Hoe moet het voelen een huis re moeten verlaten waar je iedcr
piepje en kraakje van kent?

In dit hoofdÍuk ziin de resultaten weergegeven van een enquêre ondcí zo'n 150 ex-
binnenstadbewoneff. Zij waren bercid een groot aantal vragen te beantwoorden over
de gang van zaken rond het verlaren van hun huis in de binneníad en her zoeken
van een nieuw onderkomen eldeí9.
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De ee6te vragen hadden bctrekkinE op de manier waarop de mensen voor het eeEt
met de afbraakplannen op de hoogre werden gesteld. De antwoorden ticpen nogal

Uit deze antwoorden kan worden afgeleid dàt de gemeente zich kennetiik niet in
eerste instantie verantwoordeliik voelde vooí her informeren van a e bewoners van
de te saneren stadswijk.

Het totale percenrage van 4t% dar van de pJÀnnen op de hoogte kwam door het in
de krantte lezen ofherviaeen praatje over her ruinhek vernam. soreekt boekdetenl

reruchten | 24y,
krànr |  17%
verhuurder | 14%
remeente I  t9%
"of Í ic ieel Íhnlven l  11/ .
overise | 9%

"lk nerhte pos wot et aan de hand ||os, toen de woning van de buren wed

''We hadden dit lievet op een peÍeontiker maniergehootd don viode bu-
ren ofde hrcnt Het is pet íotje huis.,'

'lk hoorde het van nijn kteinzoon die bjj nij ||óonde en in Grohinsen nu-
deerde. Híj had díe nonnen zien afbrchen en sevtuosd ofereen nieuw hub
op k'9om, Ze hddden toen gezegd dot.te hete stoot êt of gtng.,,
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Slecht 18% van de ondervraasden die deze víàas beantwoordden, nam metgenoe-
8en kennis van de berichten dat ze binnen afzienbare tiid hun huis zouden moeten
verlaten. In sommige gevallen werd deze íeactie veroozakt door het teloof in de
verbeterint van de eigen woonomstandigheden die het gevolg van aíbraak van de
woninsen inde binnenstad zou kunnen ziin. (Het inruilen van een verkrotpand te8en
een moderne, van alle semakken voorziene wonins.)
GeheelonveEchillis biide berichten bleef l1% van de ondeÍvraasden.
De rest bijna driekwart - reageerde in negatieve zin op de beÍichten oveÍ de op

Percentuele verdeling van de reacties op de eeut€ berichten:

71%o 11%o 18%o
Een nadere beschouwing vàn de antwoorden

lwaàd l  lox

Eeloofde het nier | 9x

jammeÍ |  l lx

verdí iet i8 |  26x

zeer veídí iet i8 |  12\

20x

3x
had minder risou- Ireus gemoeten I lx

in deze categorie leverthet onderstian
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Wooncomfort.n woonpiezier

Na de vragen over de eerste teruchren en de reacries erop kwamen ertweevía8en die
eíg op elkaar leken: hoe was de st2at van uw woning en vond u her prertig wonen.

Dat zo'n grote groep teleurgesreld w6 over de afbraakptannen wekt geen verwonde
íing ah bliikt hoe over het wooncomfort en het woonptezier seoordeetd wordr.

18aÁ

35%

Ba,4

24%

píettig

redel i ik

.edol i ik

"E, we.d een bouwverbod op de
woningen gelegd. Je nocht ze
niet neer tercndercn. Toch kon
je in díe tien joo. nog veel pleziel
von een vetbouwing hebben."

Er waren goede woningen en íechte woningen in het Komptan-Noord en vanuit een
kil'rolkshuiwestingsstandpunr was er dikwijts terecht sprake van krotopruiming.
Overigens mag in dir verband nier vergeren worden dat ongeachtde kwatireir van de
wonins men snel geneiSd w6 het predicàat ,krot'op een wonins te ptakken uit het
oospunrvan subsidie (zie hoofdstuk 2).

Hoe het ook zij, nensen beoordeten een huis nu eenmaat naa.andere dan objectieve
naatstàven. ONGERIEFLIjK, MAAR GEzELLtc, antwoordden een oaàr.

Voldoende comfo.r in een huis en er ptezierig
in wonen blijkt in de prakrijk nauwetiiks re
scheiden; ook bii de obiecrieve vraas naaí her
wooncomfort werden behoorlijk s!bjectieve
antwoorden seseven: HET HUIS WAS WEL
ouD, illAAR VOOR À4tj GOED GENOEG.
Soms werd de vraag naar herwooncomforr mer
SLECHT beantwoord en de víaag naaÍ het wo-
nen op zich met PRETÍ|G.

8.Á

71%

8%
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Een oude boom moet ie nietverylànten

Hetwonen in de binnenstad heeftvergeleken metde buitenwijken een stabielkarak-
ter. Er wordt weinis veÍhlisd;de mensen kennen elkaaÍ en de noÍmen en sewoon'
ten die er heersen. Ook in Assen waren de binnenstadbewoners verknocht an hun
woning en aan de woonomgevin& Ze waren er als het ware mee veígroeid. Toen
moesl men ves. Sommisen werden sedwonsen in een bejaardenhui, te saan wonen

{18% ondervnasden ouder dan 70 jaarl.

Gemiddeld woonde men maar liefst twinri8 jaaí in de buurt:

1
l l

tot  l0 jaar in de buuÍt  I  a9 x
tor 20 jaàr in de buurt  |  22 x
tor 30 jaaÍ in de buurr I  l1 x
ror40jàar in de buurt  I  I7 x
tot  50 jáàr in de buurt  I  a t
jaar en lanser | 6 x

2
3
4
5l

Twee van de drie ondervraasden woonden meer dan l0 jaar in de buurtl

Het veuchil 
'n 

de nanier van ieven vroeger in de binnenÍad en tegenwooídig in een
nieuwe wijk blijkt zeer duidelijk uit de antwoorden op de vragen naar hetco.tact
met de andeÍe bewoners van de wijk:

Contacten in de binnenstad

vàak |  83 x
àfen roe |  34 x
zelden |  4 x

Contacten in de nieuwe wiik

vaak |  23x
afen toe |  50 x
zclden |  47 x

"De gemeente is wel keihatu hoot! Ze hebben hie, een oude non díe e.
niet uit wou von de ene week op de onderc z'nwoníng onteigend!

"Al die nensen die vroeger in de Molendwo6stnat hebben gewoond. Ze
zou.Jen welterug willen kruipen!"

"je bent hier dood. Er b hiet niet te wonen.lh eíl wel tetugktuipen noor
de binnenstod! lk noak ne binnenkoft van kont;ik ben het zot!"

89

De gezelligheid vàn de binneníad

I

I

Vàn de onderyraasden was 78% eisenlijk liever in de binnenslad blij-
ven wonen. De belangriikste argumenten hiervoor waren de gezellig-
heid en debeÍokkenheid met€lkaar en hetfei t  dat  men oleral  d icht '

Geen meninghad 7% van de ondervraagden.

l\íin of mcer blij de binneníad te kunnen veílaten was 15%. Vaak
saf men daarvoor ah àrgument dat men niet wilde wonen in een af-
braakwiik waaÍ het'haÍt' uit was.
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Een kwart van de onde Íaagden woonde in een eigen woninS, de rest in een huuÍ'
woning van een particulieí, van de geÍneente ofvan deStichtinsWo.ingbeheeí Assen
Hierbij moet worden aànSctekend dat de temeente dikwiils jàren voor de feitelijke
afbraak woningen al aànkocht om ze daarnaweer te verhurcn aan de oudc eiSenarcn
tot op het moment van de definitieve verhuizinS.

Uit de antwoorden blijkt darl4% \an dehuizeí uan een zodanige kwaliteit was dat
rcnovatie ofwel heel goed mogeliik, dan wel in het geheel overbodig was AchteÍaf
waren zij vàn mening dat een gíootschecpse renovatie voor de buuí heel to€d mo-

selijk was seweest.

Toen het duidelijk was dat de aÍbraak definitiefdoor zou 8aan, werd het ondeíhoud
van de woninsen in veel sevallen jaíenlans verwaarloosd. 41% van de huizen: slecht
ofseen onderho!d; 38%: redeliik totsoed onderhoud.

Vooral de huurhuizen weÍden decht onderhouden. [let name gold ditvoor de wo_

ningen die hei eigendom van de gemeente waíen: van deze woningen 56%5lechton'
derhoud tesenover het totaal van 41% voor alle huizen.

Ak we bedenken dat veel mensen nos lanse tijd in h!n (huur-)huis hebben sewoond
tot het momentvan de definitieve afbÍaak, dan welpt dit weleen ÍeuriS licht op de

Onderhoud van de woninsen (na de definitieve afbraakplannen)

soed, red€lijk 40%

31%

23%

38%

45%

17%

38%

41aÁ

21%

10vÁ 100% 1004Á
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Onzekefteid over de verhuisdatum

Eén op de drie ondervraasden i, eÍs lans in onzekerheid sebleven oveí de definitieve
verhuisdatum. Dit kwam voort uit het feit dat niemand vertelde hoe lang hij er nog
mo{ht wonen. Ook kwam het nogal 'ns voor dat telkens bleek dat de aangezegde
verhuisdatum nauwelijks overeenkwam met de feitelijke datum van vertrek.

Dit gevoel van onzekerheid weÍd le6terkt door de enorme verschillen in tiid tussen
dc dàtum waarop men zeker wist temoetenvertr€kkenen dcfeitelijkeverhuisdatum.
Die vàrieerde tussen ti€n dagen en acht iarenl

'Dat h het e endigste hier. De een zegt: je woont er nog wel een poosie en
de ander zegt: je bentet zoweg!"

Onzekerheid die maakte dat het noodzakelijke nieuwe behangetje of de vervanginS
van vesleten vloerbedekking maarsteeds werd uitS€steld.

Bij een groot deel van de mensen die moeíen verhuizen, overheeríen hetverdriet
en de teleurstelling hetoude huis, de straaten de buurt te moeten achterlaten, toen
het moment van het deflnitieve vertrek gekomen was. (ln procenlen uitgedrukt was
dat meer dan 906.)

De rest was blii eindeliik uit het oLrde h!is te zijn, vooral omdat het deriníiefeen
eind maakte aan alle onzekerheid (wannecÍ, waarheen?).

"Nu de buren w9 zijn heb ik lekkage. Want door zot een muuÍ tussen en
nu die eeg is, heb ik lekkase in de song gehod, want de gemeente heeft.Jie
woning neteen onbe||oonboor semaokt. Gaten in het dah, de tloer nuk.
Nou Íegenthet ndor binnen. '
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À4et he! verdwijnen van de buren werd de situatie voor de mensen
terbleven er ni€t betcr op. De sloop en de herbouw brachten ved
Íookten vuurtjes in de leegstàande woningen.

''Wij hebben ets íechte etuaringen opgedoan. lle \rcanden in een blak von
drle \|aningen op de haek. De orerise be||onets wn dit blok eorcn in iuni
'73 vehuhd en erwenl neteen zonder enige ||oarschuwing taar-aí - be-
gonnen net de afbraaí wot een vrees lijke heÍtie gof. A e hout\|erk serd
meteen uitgebrcken. llooram hier niet nee gewacht tot het hele blok leeg

Hoff decenbet '73 gingen de andere buren weg. lrleteen weetwerd beson
nen net .le ofbtuak en .Jit keet niet alleen het haut, aak de nuren werden
weggesloopt. lk kon op een gegeven monent niet meet in nijn schuurko-
neh zonder het rkico te lopen een steen op nijn haafd te k jgen. Op een
segeven agenblih lag et zoveel ratzooi ,on de ofbtook ochtet het huis dot je
het huis alleen nog door de voordeur noor binnen kon.
Het latrooi ws ohgelooíliik. lk hod í\|ee kleine kinderen: een boby von
drie noonden eh een neisje van zerentien moonden. De baby heeft de
herfst en de winter niet buiten kunnen staon. Er wenl veel en veel te wei-
ni9 rckening gehouden net de be\nhe6. Achteraf begrijpen \ve hiet .lat
zoiets ontzetten.l hin.Je iiks ho? nagetijk w6 in deze ttd.
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Een van de vragen had betíekking op de i i jd die ver l iep tusscn de onÍuiming van
het pand en de ui te indel i jke s loop- Ui t  de antwoorden bleek onder meer dar zo'n 30
pandcn al een week later onder de slopershamer bezweken waren. Daar staat tegen,
over dat anderc wóningen zeven jaaí na de onÍuiming nog rcchr overeind sronden!
De semiddelde leesstand in tijd s€meten bedroes ruim een halí jaar.

"We ||arcn nog niet eens yerhuisd, toen begonnen ze al te slopen.

"lle noesten er binnen t\|ee n1and uia daomo ston(J het huk nag driejoar

''We noesten erheelsnel uit, nu stoothet huisolzeven joor lee7."

"lh hwan ap een ovand thuis van nijn werk. De gemeente had de goíei
dingen en de neter ||essehoold. Rergen zand in de song en tussen m'nmeu-

In een aantat gevallen werd de woning na de onrruiming betrokken door kfàke6.
Krakers zijn er doorsaans snel bij. Een paa. waren wel bijzonder rap, seruise de vot.

"l,le waonden etnog, taen hadden w olkrahers in huis."

Leek de gemeente tegenover de bewoner ergvcel haas! t€ willen maken mct onÍui-
ming en afbraak, na de onÍuiming bleek her al lemaal no8àl  Ínee te val len:  NA DE
ONTRUIÀ4ING NOG TIVEE JAAR KRAKERS.

Bij een van de krakers kwam iemand van de Semccnte persoonlijk vertellen dat ie er
uit moest. Dat hadden de bewoners weleens anders mee8emaak!l

Men kan zich vooBtellen dat iemand die zijn huis h€eft onÍuimd nadat de gemeen
te in alle toonaarden verklaard hecft de gíond nodig re hebben om het algemeen b€-
làng te kunnen behartigen, zich er ovcí veÍbaast darz'n oude wóning nog een jaar of
wat lecg staat of een tijdiàng door krake6 wordt bewoond. Je kunr je ook voorsrct
len dat zo iemand zich 'n5 soed in de arm knijpt om zich ervan re overruigen da! hij
niet drooÍnt, als hij zelfs in een bepaald geval moet verncmen dat de gemeente ovcr
weest ziin oude huis aan een kràker te verkopenl
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Vedangende woonruimte

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de veruangende voonruimte bteek voor de
bewoners uíte6t ondoorzichtig. lvler name gold dir daar, waar door de gemeente of
door de Stichting WoningbeheeÍ Assen een alternatieve woongelegenheid werd aan-
geboden: !vó men veelichr dit aanbod zonder meer re accepteren of kon men één
ol meeí keren weigeren? De zaak werd in Assen gecompliceerd door het vaÍ kracht
wordcn van de huurliberalisatie in die tijd.

De semoentelijke medewerkins bij het vinden van vervansende woonsetesenheid
werd door do meesten ak negaiiefbeoordeeld:

14 edewerking gemeente

roed | 38%
marrdrederi j r  |  16%
slecht/Eeen I s3E"

In veel gevallen kon men maar weinig cntholsiasme opbrengen voor de kwaljteit
van de ve ansende woonruimte:

Kwaliteit vervangende woonruimre

Eoed | 38%
redel i jk  I  t1%
slecht |  5t%

"tu worden heel veel nooie huizen gebouwd, noordat de oudere mensen
oltljd noat het voeteneinde noeten, is niet nooi. Die nensen moeten nee.
dichter bij de binnenstod ||onen en don heb je w@t dat de huutptijs te

"Die nedewefting wos rcnduit slecht en belochelijh, want bij het zoeken
noor ondere woon.uimte hadden wij op geen enkele noniet voomng bij
het veftr|gen etuon."

"lk zou sroog wot kippen en een hond hebben, hè! Hier kun je seen dieten
hebben. ll/e hebben nu alleen een pa*iet.lVe honen alle twee van de.uin-
te! Ih nag groog om nijn huis heen lopen."
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Ivlodern wooncomfon

Voor de meesten betekende het beÍekken van €en nieuwe woning cen aanmerkelij-
ke verbetering in wooncomfort: cenÍale verwaÍm ing, een douche, grore slaap kàmers,
enz. opmerkelijk is dat de meeíe binnensradbewoners (60%) er wàr hun sroenÈ,
lujn en bergruimte bcÍeft op achteruir ginSen. Ook ondervonden ze aan den tijve
dat moderne woninsen sehoriser zijn dan oude.

Hoewel het wooncomfort er (objectief) in de meesre sevallen op vooíuirsing, wÀ
dit voor 40% van de onderuíaatden onvoldoendc reden om de nieuw veruorven
woonvooíwaarden positief tê waarderen.

'Wel leuk'vond 49% van hen de nieuwe wonins in versetijkins met de oude. Sommi
gen vonden hem rprimà'en anderen vulden 'een hel€ verberering,in. t 1% anrwoord,
de 'het ging wel'.

Nlet het bcÍekken van een nieuwe woning steeg de huur gemiddetd met f tO0, in
de maand, terwijl de verhoging van de totale màandetijkse kosren nog 'ns veerrig

Dil alles ve.anderde in een aantal sezinnen nosal wat in de huishoudins. Terwijt i8
mensen ontkennend antwoordden op de vraag of één van de oude6 méér moesr
gaan werken om de verhoging van de lóten te lijf !e kunnen, hadden 27 mensen de
moed te erkennen dat dit inderdaad her gevàl geween is. Na6r het verrichren vm
extía werkzaaÍnheden tegen betaling worden ook allerlei bespàringen genoemd om
het hoofd boven wateÍ te houden.

Huurverhogint:

f200

f 175

f150

f 125

f 100

Í50

f25

6x 5r
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Finamiêle ve.gocd jnEen

Naàst een aanslaS op de emorionelc Eemoedsruí betekende de 8€dwongcn vefhui-
zrng natuurlijk ook een fikse aaníag op de portemonnco. De mcnsen waren slechr
op d. hoogte van de mogelijkheden tót schadevergoeding.

In hoofdíuk 10 zijn de diverse regeJingen, die dc bedoeting hadden dc schade le
vcí8oeden, al uirsebreid aan de orde Scweesr. Dat het hjerbij ging om een ,regemoef
koming' in dc kot ten, mógc bÍ i jken uir  ondeBrand overzicht .

Financieel  veí l ies bi j  de verhuiz ing

(koíen na aftrek van toesewezcn
versoedins)

nihil | 14/,
| 5oo, I sv"
f rooo,-  |  10%
| 2000, | 28y"
f1000, en meer |  21%
'veel l  t8%

Bij alle ellende die de mensen noesren ondergen en regen de achtergrond van de
miljocnen die in her kader van het Komptan omsingen, Seefr de afwikketins van de
fndnr ië le vcr l ie/en ce1 uie{ beetd !e / ier .  Hun sertet i  tev( goedi .g\anle get,
den schade werd biilangc na nierveíslrektt
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H€t huidige stadshaÍ

Meer dan de helft van de onderu.aagde ex-binnenstadbewoners (57%) oordeek nega-
tief over het deelsveínieuwde stadshartvan Assen. Ve€lg€hoorde kritiek is datmet
de blokkendozendesfeer in h€tcentrum verdwenen it. De meninsvan de ex-binnen-
stadbewoners is natuurlijk op geen enkele manieÍ representatief voor 'de' Asser be-
volkins te noemen, \,vant de blokkendozen zijn altiid nog maar op cen stukievan
hín leven neergezet. Een enkeling zagde binnenrtad zelfs verworden toteen indue

"Het is in feíte een belobbe.de situotle als nensen in Harcn zeggen: Kon,
we stun in Assen wtnhelen, wont daat kun je je outo bíj de winkels kwíjt
En don tden ze terug naor hun nooie dorp. Zo noet jê Assen zien.

Er is één radicaal bij die het splintlrnieuwe centÍum weer meteen bulldozeÍ tesen
de vlakte wilsooien. De rest van de ex-binnenstadbewoners (43%) oord€elt een ,tuk
milder. Een pàar van hen vinden het cenÍum zelfs gezelliger Seworden ofconstate-
ren andere verbeterínsen.

12 Het schaap met de viif poten

Met veel 'geweld'werd de reconíructie en sanering van de oude binnenstad ter
hand senomen; een dopende bezisheid! Niet in de laatste plaac voor de bewoneís
van de panden die afsebroken moetten worden. Vanaf het prille besin werd de re-
coníructie gezien door eèn fin&cieel-technhche en stedebou\rkundige bril. Dat de
vaak zeer onangenme gevolten ve de sanering veel mensen dhecttroffen, drong
osenschiinlijk maar weinis door bij besiuurders en ambt narcn. Pas tesen het eind
van de iaÍen zestigontdekte men dat lanering inderdad een slopende b€zigheid was
en dm metnàme voor de direct betrokkenen.

Het êind van de iaren zestit sch'rdde de bestuurdeís wakker: de proteíerende boe'
ren in Hollandscheveld, PRovO in z'n strijd tesen de resenten, D'66 die het be'
íàande partijenÍelrel wilde opblzen, Nieuw Links die de versrijsde Partij van de
Arbeid nieuwe linkheid inblies, de studenten die het luaagdehhuis bezetten. Hoe
veÍschillend ook in optreden en uitwerkin& hadder ze één ding gemeen: ze accep-
teèrden niet lànger dat bepaaldê dingen zo waren omdai beíuurdeu zeiden dàthet
zó wàl. De t@nmalige staatsÉcretarie vm Binnenlandse Zaken, het tegenwoordige
'opperhooíd'van de VNO, Van Veen, sprak in 1970 de profethche woorden:

'De onwede bij de burge.s stijgt. Ntunate zijnee.inzicht krljgen ln hun
scneentelijh beletd, wudt duidelilh dat ztj zeer rcel z1ken niet hunnen
achteáalen en dat er op veel punten niet zo veel yan deugt "

De p.otesten tegen de sanering van de Asrer binnenstad klvamen op gàng. En deze
ker niet alleen mar van de kant ve de middenstanders. Ook de gewone burger
- en dan met nme de iongere - nam het niet langer. Zo schreef iemand in de
Drentse en AsserCouíantvan 8 iuni1970:

"Het ls te gck dat er ln Asen zoveel wonlngen onrybruikt ên in een soede
stoat leeg stoon."

De ltroom van kritiek werd groteren bepeÍkie zich nietmeer alleen maar tot de af-
braak van 'woninsen in soede staat'. De semeente veMaarloosde blijkbaar ook de
weten in het smeringsgebied. De Dren6e en Asser Courant schreef daar op 3 okto-

'Het is getno ljk langs het Konool..... Treurig vind ik het datde geneen-
te doar nog tteeds níet de hotl(kn uit de nouwen heeft genohen. ln het
wegdek grpen Mnelijk g.ote goten die niets tÊnoedende tietseq een otu
gewenst verbliif in het ziekenhuls hunnen bezoryen. Trcuwens de toestand
von de be ide wegen.is ove t de hele l in ie o erbe lo bbe dst. . -.. Moo.. . .. er
wotdt tot nu toe niets gedoan. Nie6, en dot is wel .euze tr'einig. Mewouw
Otten, Kanoal 138, berust er zo lonszonetl,ond in dot geneentewe.ken
h@r st@otje ove6l@t. Ze vertelde ne, dot hoot bejoode buu.tbewonerc
3 tuonds nduweliiks de straat ooduÍven."

De druk op de ambtenaren van de secretaÍie en van de sociale dienst werd groter.
Uit een gespr€k met de inmiddels gepensioneeíd arnbEnaarvan de afdeling alseme-
ne zaken, de heêr J. Somer, bleek dat hii in die tiid bijnà niet meer aan ziin normale
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Íneente en Sl!A, mede door de toen op gans komend. bewoneBorganisaties, g.
dwonSen deze t.chnische benadering niet langer los re 2ien van al eíei andcrc aspec
r '  1 l , '  re rd.en hadde. t rcr  Jc ner.en in op qon l8er.

HeI cól l .gc Íc lde in het pre ad! ics voor om op korte termi jn zo'n speciate amb!e-
naar àan Ic Íe l len:  Gedacht woíd1 aan een f !nci ionar is met ecn academischc op-
le id in8."  Dc Éken rvar€n ondcr andere sociaal  ondczoek vef l ichrcn €n voor l icht ing
seven. Het collcsc vond dat ook dc bewonetr bij dc pÍobtemen beÍokken moeícn
rvorden. Aan hcr eind van hel looÍstel sraar dàarovcí: ',Resr ons fog re verm€tden
da!,  zoals L ! i t  dc raakomschr i jv ing mer loel icht ing zal  b l i jken, her in de bedoet ing
lis! de betrokkcn be\vone6 ren nauwÍe bii de probtemen, die hen aanBaan, te be
Íekken."  (Al5of hct  hen daarvoor . iers aangingl)

Dc raad beíeedde i i jdens de behandcl ins op I5 oktobcí 1970 veel  aandach! aan de
àaníel l ing van de frnct ionar is-  Er vas veel  onduidcl i jkheid over de taak van de
funclionaris en z n opleldin8-
ivevrorw Simon van de PvdA vond dat hercol le8e. 'zat  móetcn zoeken naar ecn
Íhaap met v i j í  of  m;schien nog meer poren".  ! !Hei  is  een srote voor! i lgans dat nu
iemand zil worden aangesleld bij wic zij mer hun wensen en prob emen kunnen ko-
men",  à ldus mevrouw Simon.

Raads id De cocdc vond een acadcÍnische opteiding niet nodig: .,À4óet nier in de
eersle plaàts gcdachr worden aan iemand die naaÍ cen Eoede opteiding soede con-
tactuelc cn orsanisatorische eisenschàppcn heef!?"

De communÈt IVeidgraàf zas her weer andeís: ',De àmbrcnaar die voor dlt proj.ct
wordt  aangei Íókken behoeft  gccn academische oplc id ins !e hebben, ats hi j  maar
rern ,  \ "n /d ler  e1 {  n Boed .o! idJ i r l i  h leeÍ1.

Voor het ove.igc zij vermeld dat de raad conform hct voorsrel zonder hooídelijke
íemming besl i íe.  Dàt was oktober 1970, maÍ her zou nog tót  fcbruar i  1972 drrcn
voor de benocminB een fei t  werd.

werkzaamhed€n toekwam door he! srole aanlal mcnsen dat hun nood kwam kla8en-
Amblenarcn lan dc afdcl lng algemene zaken en de Bemeenlcl i ike sociaLe dienst za-

sef op een seseven morncnt dc noodzaak van het aanstellen van ccn spccial. amble
naar.  Dczc zor z ich dan helemaal moelen r ichrcn op de soci i le beseleidins van de
mefrn die noodsedwongcn hui  hr  zen in de binnen5!ad moercn vcí la lcn.  De !oóí
bclprckingen, waaraan ook de 5tichtins Wonlngbehcer Atsen deelnam, .esulteerden
in een pre-advies aan de raad van l5 óktober 1970.

Hcl collcg. van B&W stelden voor een amblenaar len b.hocvc van de socia e bese.
Leidiig van de recóníruclie en sanerins aan !c Íellcn. De noodzaak lan een deÍ8e'
l i jke anrbtenaar werd fos eens benadr!kt  dóor hct  noemen van een Ei8anr isch aanra
wonin8en dat in de eerslkomendc ilcn jaar zou moeten worden aísebrokcn. In het
voorslel  daaÍovcí  her volScndc:

"Het oantol eoningen, \|oaron het in dezeh 1oot, be.ltuagt roor de eerst-
konen.le 10 toten pln. 1150 woninqen af n'el plh. 15A per jdar. Zorel
laor de semeente ols vaor de b.trckken be\vaneE.iaen zich vriir.líeeds
rond het rcrploatsinssbeleid tnaeilijhheden vóar, nlede in de sociale sfeer.
Noast ecn gaede cai)rdiholie net olle betrokkencn, is een belere eD neer
geichte oonpoh wn.le problenen ddn vaathecn dtihqend qe\@nst.

l i  d ic t i ld k.ndc mcn hcl  woord renovar ic nict .  Dc ópvai t ing wàs loen dat je s lecht.
woninscn moeí afbreken en er nleuw. vooÍ i .  dc p aar!  mocn bouwen. Een puur
technÈche benader ins die voledis vooÍbi j  s i rg aàn hcr Íc l I  dal  óok ln de íechte
woningen mensen woonden mel hun cigcn wciscn cn bchoeften. Er werd vóór hcn

scdàchl ,  vanLi t  dc bc(c b.docl ins€n, dat weLl  ln de jaren l913/197.1 we'den se.
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Deàmbtenaaraan t  *oord:

Bijno onderhalf joar nodot de road het voo\tel had oangenonen, we.d ik
oh onbtenoar voor de sociole begeleiding von de saneting ton de binnen-

stod benoend. Het wos toen 7 februoi 1972.
Een uitgebreide enquête onder de gezinnen die nog zouden moeten vehuL
zen was één von n n ee6te werkzoonheden- Alle betrckkenen noesten
vaar deze enguête |9otden bezocht. Dot deze be||ones hierdoor in ieder
geval hetgevoelkregen dat de geneente oandacht had roo. hun problenen,

nage blijken uit één van de bieven die ik destíjds kÍeeg. l/Íet toestemnins
is de brjef op de pagino h lemoost afgedruht.

AI die bezoeken leídden eftoe dot het college op 20 juli mêt het vooRtel
kwam de bijdnge ||oningont uining te verhogen.ln.Je noto oon het colle-
ge ||turin de wijzigingwn de verodening \|o.dt voo.gesteld nond te lezen
dot de geneente niet voorbij kon oon de sociole ospecten von de stodsfune'

"De bewoners zitten niet te popelen von ongeduld on dewoning tevettd
ten - immers, zij hebben jo.en in die buurt scwoon.t en zijn biizondet se'
hecht oon zowl hun vloning ols oon de buurt moaí de geneente die zo
snel nogel ijk het bestenningsplan wil rcolise.en.

De stap nij op het geneentehuis op te zoeken wed dooÍ Qe) weinig nen-
sen gezet. l|e hwanen toen op het idee spreekuut te houden in een huís in
het soneringsgebied. Ons oog viel op een ||oning in de Molennrcat. Doo.
wÍd vanaf oktober'72 wkelijks op de woensdagniddag sPrcekuurgehou'
den. Vanof dot nonent werden de contocten een stuk betet. ln totool is el
in de Molenstnat 30 heer sprcekuur sehouden net een gPniddeld bezoek
van achtpe6onen. Dtutuit kwon begeleiding toort oon zo n 2OOgezinnen.

Tot eind 1973 bleef ik in dienst von de geneente Asen. Doarno kwon ik
in dienst bij de Solt|A (Stichting Ove eq Mootschappeliik we& Assen), lo'
ter de Stichtins Welzijnsraad Assen. Een ondere baas, noor er bleefwerk.
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b zijn rele worheden, Mdryon nen de volle inhaud niet kon votteryvoor'
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ncn rvoÍden waargcnomci, zc ook nict loorkomcn in andere p ialsen. Toch: all.s
over één kam scheren maB nicl-

Gcconstaleerde gedr?gskcnmcrkcn in andcr. plaatscn in Ncderlafd ren aanzien van
he! t i jdí ip van rca8ercn zi jn (SlSwo):

gecanprineer.l tijdsbesef: leven bil de dog, weinig bekonstgerichtheii,
\reinig pldnning;

geen zorgen vaaf oe oaq van noÍgenl

Eering vernogen tat obstrahe.en: de volksbuurtbewoner leelt bij het
canÏete, het zichtborc, het tostborc.

De gemeerle Ass.n heeft in icder gelal po8ingen ondernomen (al was hel aan de
late kanr,  màaí dat ís gemakk€l i jk  geregd in 1979) de binnenstadsbcwoners ecn hcl
pende hand te rciken. Of men voldoende heef! beseft welk persoonlijk leed in veel
gcvallcn wcrd tocgcbracht aan vcel mcnscn in het sancíingsgcbicd, betwijíclcn lvc.
Dat nict àllc oorzàkcf bij de bu!ribcwoncrs moctcn wordcn gczocht, staat onom'
stoteliik vÀt. Ook bij de óv€rheid leídden allerlei zàken ertoe dat bewoners in hun
vermoedens en daàrmee hun houding werden €n worden bev*tigd. De ondoorzich-
ti8heid in de beíuitvorming, de verticale structuur van het overheidsapparaat, het
woord8ebruik en de wergevins leiden noB íeeds naar onbeSíip, onverschiLligheid en
naar ccn houding vàn "làat maar waaien".

Zodra burgeB de mogelijkheid krijgen deel te nemen àan de voorbereidifg van de
besluitvormin8 moeren ze zich wel loldoende realiseren wa! datwerkelijk belekent
in de prakr;jk: velc alondcn vcígadcrcn, vclc Írkken beÍuderen, veel iníormatie
zelf boven water halen, enz. Ceintimideerd worden en een autoriteilssyndroom bii
de burger spelen bii de inspraak een grote rol. Als vooÍbeeld ccn ex-binnenslads'
bewoner die vràsen had over het verkeeGvrijmaken van de íràat waarin hii woonde.
Toen hi jvooreen bespreking me! de welhouder op he! gcmccntehuis kwam, Íóf  h i i
nàdt de wethouder nog acht rmbtenaren aan. De bewoner: 'rlk was rnerecn lam 8c-
ía8en en kon ei8enlijk seen woord me.r uiibrenscn-"

du! persoonlijke etuaing ons heeÍt tnsew4d-

TeruEkijkend nàar de Íadsreconstructie en sancÍing waarvan heteinde bijna in zicht
is, kunnen we ons aflragen waarom er niet gcprotesteerd werd. lleer dan tien íaar
heef! de bevolking van de A$er binneníad Sczien dat er om hen heen hlizen wer
den afgebíoken zonder dar zii daarop reagecrden.

Pa, Íond 1973 kwam enig BeoÍEanisecrd protest op 8an8: Comiré Assen_GÍoen,
WeÍkgfocp Binnenstad en Werkgroep Kanaalstraa! weíden in het leven Seroepen en
wicrpcn zich in de strijd. Dic proteÍen kwamen in fcitc toen het te laa! wrs- In hct
volgende hoofdíuk kunt u er het een en ander over lezen.

Ecn aantal zakcn hebben dàarbij een rol sespeeld. Een cÍvan is de iijdsduur: van
I960 tot 1972 hebben we re maken Behad mel cen groot aantal plànnen. Pas in 1972
wcrdhetof f lc iëebeslemmin8splan'KomplanNoord"eenfei i .Di ia l lesbrachr lccl
onduidel i jkheid rner 2ich mcc. Een onveKhi l l ige houdins en een 8eloelvan mach_
leloosheid raÍcn kcnmcrkcnd, soms bepa end. (Zie hoofdst !k 11.)

In de jaren zstig was een zekere apalhie wàar ie nemen onder de bewoneu van sa
n€ringsgebieden. ln "Sociale 1specten von Stodsvemieu\rinq lsiswo 1974) wordt
nader op deze houding ingcgaan. Vólgens de schrijvers kunnen van!it de literatuur
een aantal gcdragskenmerken van invloed zijn op de aparhischc houding van bewo-
netr  van saner inEssebieden:

een serinse neiging tat zelfbepa ng: de onstondisheden woden ols be-
polender err'orcn voorhet leven don deeigenvernagensen insponningen;

een neiging on ve6chijnselen en gebeurtenissen te veÍklaren uit dewer
king von eÍfelijkheid of nagische en ononiene krcchten (de overheid),
waorcp de mens geen vot heelt;

- een houding von óngeloof in de nogelijkheden on door eigen inspon
ning enige nacht of oan2ien te reNeflen en qewenste veronderingen te
bewe&ste igen; het leven \ntdt ondergoan ak een lol dot zich aon ie

- eeh beseftot de onoahzienlilken te behoren;

cen wartroufise hauding t.o./ we.kgerets en anbtelijke instonties. De
@rkgevers ,iin nog steeds de "uitbuite\ ,leden von de na.htige "2e
atuep(ze dóen noot tnet je); iti hun eNo ngen met anbtelijke instonties
trckken zii veelol oan het kartste eind of ||onlen via onbeg jpelijk ge-
stetde fornulieren vdn het kostje naorde nuurgestuutd.

Dat er dan (na ecn rccks lan larcn àpathic cn nict rca8crcn) plotselinsseorBanisc.rd
lcÍzer komt,  val t  u i t  de onderzoekingen !e verklaren. Hoewel het gedràgcn de hou-
dins van de bewoncts nlet altijd kc.merkcnd behoeven te zijn voor al dezc buurten,
wi l  hcl  natuuni jk nict  zc8scn dal  wannccr dersci i jke houdinsen in de ene íad kun-

I
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"13 Voortschr i jdendinzicht

COUVERNEURSTUIN

''De oontrekkelijkheid von Assen zol veel neet stigen net een oude tuin in
het hort von de stod don net een oantol extra parheerylaotsen. Zeker, on
dat het gaat an een tuin net een hoge histo.ische wMÍde.

Het Ccmité Asen-Groen heeft dit keer op keeí vooí diversc instarties herhaàld in
haar pogingen de Gouverneuístuin in Assen te behouden.
In de tijd dat souverneurs (te verselijken met de huidise Commissarissen der Konin'

sin) nos in het Droíenhuis àan h€t DroÍenlaantiÊ woonden, weÍd de bijbehoÍende
(souverneuís )tuin hoordzakeliik al5 moestuin Bebruikt. Vcel oude vruchtbomen
heíinncrcn daar nog aan. Bomen, die volSens het comité bevaaÍd zouden moelen
b iilen. Drie jaa. heefi het Seduurd voor het Eevaaí van hctverdwijnen van de Gou
verneursiuin werd afgewend. Dàt gebeuíde in 1973 toen De Kroon, nà advaes van de
Raad vàn Srab,het comité in het geliik stelde wat betreft het behoud van deze tuin-

''Het wordt níet nodis seacht datin de tuin een parkeeÍSelcgcnheid komt zoalsAsscn
deze heeft gepland", zo oordeelde de Raad van State. "Koíparkeerdeís k!nnen op
de Toíenlaan blijvcn. De langparkeerders moeten màar ndr eldeÍs De beíemming
van de Gouv.rneutstuin moe! opnie!w worden opgezet." Vcíder vond men dat de
tuin, hoewel verwaaÍloosd, in aànmerking diende te komen voor bestemming tot

openbaaí gíoon, waardoor het ecn waardevolle, recreàtieve funcric zou kunnen veÊ

Aanlciding tot hct dric ja durende gehàÍewar over de bestemminsvan de Gouver
neutrtuln en de oprichríng van het comité Assen-GÍocn warcn de ontwerp-beíem-
mingsp annen, die de semeente Assen op 8 iuni 1970 ter inzaBe legde. Beíemmings.
plannen, bekend ondcr de nam Plan-oude-keín (POK-plan), waarovervele Assena-
rcn zich van meet af aan bezorsd hebben 8€markt. Zo ook een jouÍnalisr van de
Drentse en Asser couran!- lveeídeÍe malen getuigde hij in deze kíant van zijn onge_
Íuslheid oveí het mogclijk vcrdwijnen vàn de luin. Dczc artikelen leidden tot 5pon_
tane reacties van àndere Assenaren en tot cen handtekeningenactie: het comié As
scn-Gíoen was onlstaan.
Namens 2543 Assenaren, die hun handtekcning voor deze actie hadden Segeven,
dlcndc hcl comité een bezwaaGchíifi lcScn de gemeentcplannen in. De raad veF
klàarde di t  echter niel  onrvankcl i ik .  Het comité kreeg cen br iefover di tbeíui ten
daarmee Leek de koLrs af.

Echter nict voór hel comi!ó Assen'Groen. Her nàar de gemeente gestuuídc be2waàF
schrif! en ecn aanhangsel, waarin meldin8 werd semaakt van hcl feit dat ruim 2500
hàndtckcningcn zondeÍ meer van de 1àÍrl wàren geveegd, werden naar Gedcputeer
de Sratcn van de provincie Drenlhe sestlurd. In de GS vergàdering van 18 ianuaÍi
l9T2kreeghetcomitégelegenheidhaarstandpuntoverdczekwest iemondel ingr@
te lichten- Ecn week laler kwam hei anrwoord: dc bezwàrcn *erden onge8rond ver
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klaard. "Uit bezo4dheid voor hct aanzien en het karakter van Assen zijn we ook
tegen dit be4uir in beroep gegaan", aldus één van de comité leden. "En wel bíj de
hoo$te iníantie, dic ons lànd voor di. soort zaken kent- i4aar liefí2500 mensen
deelden onze uorg en we vonden dan ook dat we alles moesten doen om te probe-
ren doorsangvan dc gemeente-plannen te verhinderen.'
Geduld is een schone zaak in kwesties al5 deze, want evenals bij het in beroep Baan
bij GS whlen de comitéleden en zeker ook de gemeente A$en dat een beroep bij
de Kroon veel tijd ,ou versen.
En zo Íhíeeí hct comité wederom een uitvoerige arSumentatie over het POK-plan,
waarin aan de Gouverneulstuin een parkeerfunctie wàs toesedacht.

Enig. tijd later komt één van de adviseuís van de Raad, op de fiels, lanafhet Asscr
etation om alle door de gemeen& en het comitó besproken situalics z€lf in ogen-
s.houw !e nemen. Í!4aandcn latcr, het is inmiddels ap.il 1973, moet het comíté naar
Den Haag om daar mer de gemeente Assen en GS van Drenthe mondeling ha stand
punt te komen verdediSen,
Her Nieuwsblad lan het Noorden beÍeedde de volgende dag v€el aandacht aan de
grocndiscussie voor de Raad van State. Zo werd daar eerst meldins Semaak! van het'
geen we$oudcr D. Bergcr aánvocfdde. "Om de stàdskern evenwichriS te kunnen
ontwikkelen is het scheppen van een behoorlijke parkeergelegenheid aan de zuidzij-
de ervan een absolulc voorwaard.", zo zeihij onder meer.
l\4cl klem atlendcerde de wethouderer op dat het semeenebeÍutr in het POK'plan
alle grocn cn anderc bclangcn zorgvuldig had afsewogen. Zijn concLusie was da! dc
beroepen moesten worden !erworpen ên dal hci advies van de Raad van Stare'advi-
scur (die van de fielr) nict diende ic wórd.n onderchreven. Deze adviseur had na.
mclijk voorgeneld in plaats van 180 door dc semcen!e voorgeícldc parkeerplàatsen
er lO0 te plannen om op deze manier meer Síocn lc sparcn. De heer Berger vond he!
oniuisl dat senoemdc adviscur dc Bcmcentclijke loelichting onvolledis had gccilccrd
en hel dcel ovcr hcr karàkterbehoud had wesgelalen.

Dc wclhouder declde in Den Haas vcrder mee dat dc parkecrterrcinen in hct plan
Keín zo!den rvorden bcplant en dat beslaandc, waardevollc bomcn zouden wordcn
Ecspaard: "Hct sÍoen-elemen! bij de Zuidc6in8el bliift ioiaal behouden. De waàrde
volle houlopíandcn buitcn dc pdrkecrplaats worden !o! openbaar groen bestemd.
Het laant je aan d.  z! idkanl  van de tuin,  evenwi jd iS aan dc Zuidcís ingel ,  wordl  b l i j -
vcnd opsenomen in dc wandclÍoule in de sroenz6ne langs de singels."
Dc heer Bergcr benadrukte verder hcl Srorc belan8 van parkeeÍuimte aan dez€ kant
vàn de kern, gezien dc onxlikkelins van groorwinkclbcdrijvcn aan de nooÍdkan!l
''De ondcrncmc6 in de oudc stadskern zijn mcr grore zorB vervuld. Zij vrezen bii
onvoldocnde parkeervoozieninSen aan de zuidkanr uir de routc van hct winkclend
publick te komen. Vooí een elcnwichrisc ontwikkeling van de kern È aan de zuid-
kanr !o ldoende parkeeÍuimtc nodig.
Dc wethouder onderÍeepte da1 in dc tuin 180 parkcerplaarsen zijn secrcëcrd, maar
dal  115 plaaBcn in het nieuwe plan ver loren zouden gaan aan dc Íorenlaar en lanss
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dc Z! dcrs ngcl .  Bj l  deze opzel  rou ook dc bchocf lc l i f  het  z ie lcnhui5 r i i Í r  bcL,ok_

A$cn.Grcci  daà.ci tcgcn beloogdc in Den Haas dr!  hcL niel  g i iE onr h. l  a inral  bo.

i lcn,  mrar onr hct  bchoud lan dc CouvcÍ icL, ,5 i ! in als sch.cl .  Dc r ! ln zou s.bruiks

Srocn moetcf  z i jn cn Sccn ki ik 8ro.n.  l le l  conr l ld v.s hcl  ccrs mcr hcrgccn ooL d.

Riad lan SÉ1c adl l rur  beleed, dal  het  beícrnmlnglplrn i i  í r i id \asnrcthcluir

Sangsp!nt  van de Eemecnrc A5scn: bchoud cn lcrstcr l ins lan h.r  ( r rà l rc ' l í ick.

groene haí.  Ovcr dc handtckei lngeiact ic zcl  de rvoordvocrd.r  van hcr conr l ró Ae

rn.Groen: 'Ais ecn hrndtekef lnsenact ie 25.13 ha.drekenl fscf  oPl$crr ,  rS i .
ste en dar ro ' i  7000 nr.nscn achler on5 sLrcvcn slaan. Nlcn z ic l  dc ( loulcrncLr i lu in

als ccn lcvcnd ond.rdee lan de binfenírd.
I f  8 inge. wecr cfkce n]adrdcn ovcrhcc.  loor hcr coml ló,  op i0 norcnrbcr 1971,

ui lc indcl l jk  i f  hel  se i jk  rvcrd gcsrdd. Kóí dràrnr krcs. .  d.  comi ló ledcn col  kdn

v.n dc Semecnte Ar5co mcI dc 1.ksI :  "ccconrp imcnteerd nret  dc \v i  /c \vrrn)p u$

act iccomiló hc!  gcstc dc docl  bcíc ikt  h.cf l .
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WERKGROEP BINNENSTAD ASSEN

Dc werkzaamheden van de WcÍkBÍoep Binncníàd zi in in 1974 besonn.n iàar àanlc i
d lng van enkeLe dia- en pÍaalavondcn, gchoudcn op in i t ia! icí  van dc hccr i r .  I .A.M-

8i i  de velc verSadcr ingcn cn besprekinsef É als bóis gcnomcn hcl  katrk lcÍ lan dc
binncnstàd, mct als kenmerk een kleinschal isc bebouNing cn percclcr ins.  Als ccn
lÍaal punl was er de 8Íink van waaÍui! een slelscl lan mcesl Sebogcn weScn mtr vccl

Bi j  de plm. 100 leden/sympalhisanlen Íóf  mcn ó-a.  oud-A$enaÍen, íudcntcn, nLcu_
tvc bewone6 en reeds ans Asser'ingczcicncn aan, die allen ofdcÍ dc indruk rààkrcn
van de Ícffende verselijkinB lussen hct klcinschaligc oudc Assen cn dc nicuNe plan'

nen, waaÍ in woninsen en bewoncrs plaats moeten makcn loor nict \ !boow, dic qua

maat, seve indclinS, matcriaal cn kleuÍ íerk aíwiiken van dc bcíaàndc bebouvins.
Dc doc steLi ing van dc wcrkgrocp lu iddc: Het bevoÍdercn van dc lccíbDrhcid cn hcr
bcwarcn var de hcrkenbaarheid laf  de AsseÍ binncníàd.
Tcr bcvordcr ing van dczc doclstel l in8Batncn, gcuaagd otonscvnasd, idviucn aan
het gcmcenteberruur,  evcnruecl  in samcnwerking met andeÍcn.
Hct /ou rc lcr  vóeren ecn resumó !e Sevcn lan al  c bt ic len,  rappor lcn en Scsprekker.
De zakcn dic lccl  zorS !roegen, s laan op de lo lgcndc pa8inàl  in wi l lekc!r l rc vol8.

l

Dc werkgrocp declde de raad in i rnuar i  '75 pcr br iefmce dat hciscchte onderhoud
van dc Wirlcrbíu8 de A$er bevoLkins een dooín in hcr óog wrs.
De raad wàs cchter van menins da! dc bíug q!a cónÍÍuci ie zeer íecht wds en lond
het nic l  haalbaar deze in 'oude lu ister ' !e henlc l  cn.  EÍ  zou drn ook Sccn ondcrhoud
mecr S.plecgd worden.
Ecn onaf l rankel i jke deskundise, die de wcrkgrocp hi . r  inschakc de, vond dr l  dc
brug wel dcSelijk de moeite van ecn opknapbcurt wràrd wrs. tlet col cse wcrd hicr
óp dan ook lerzocht de diens! GemeenrcwcÍkcn crbl j  in tc schakc cn. Gcbcurde di l
níet, dan wilde de werksrocp de werkzaamhcdcn zclf wel ter hand ncm.f.
Noch het een, noch hct  ander vond echt. Í  p laats.  Dc conscquent ics a s boctcs,  hcr
evenlueel wccr moctcn afkrabbci van nicuw aansebrrchte verf e.d. 5chrckkcn ilc
*crkgrócplcdcn af dc wc rkraamhcden (iLlegaal) ze f uit te voeÍen. Dit wis hcr gclo I
van een schr i f te l i íke waaBchuwing van de s.mecnte t .a-v.  het  veÍ ichtcn van wcÍk
zàamhcden door pàrticulieren aan semeen!elijke eisendommcn.

Vaa.t, Trambíug, Sluisen Kanaal

Hct verloop van allc initiari.vcn bcÍ.kking hebbend op hc1 boven5taandc, hcblrcn
ecn dr imat ische ui tkomst seseven. Í rambrus en sluis lesdcn hcr bodlc.  Er ls mct
allc locgcíànc middclcn gcÍachr icts te redden; zondcr veel resu laat cchter.
Eesin 1974 tverd een brief aan de raad Bericht om dc dcmping van ccn Scde.Lrc van
de Vaart, dc sloop van de Trambrug en de íuis op te schorten to! onomíorclljk
varlsrond d!t de uitvoerinB hieBan urgcnl was.
Deze br icf  wcrd op l3 maart  min of  meer onderíeund door een schr i lvcn ldn dc
Bond Heemschut. Di! sold de voor8enomcn dcrnping van ccn ScdccLte van dc Va t.
De Eond zeimet bezorSdhcid kcnnis te nenren van de pLanoLosischc ontwikkel inscn
die,  nair  haar nrening, gedeel te l i jk  gebasecrd wiren op vÍoudcrde inr ichLon. Door
dc dcmpinB van he! Kanaal  en de sloop van de slois,  Trambrug cn moScl i jk  Wit t .F
brug zóu Asscn w.cr cen sluk idcnlilcil vcíiczcn. Hct aànlcSgcn van ecn w.s kon
TckeÍ niet  a ls urs€nt worden beschorwd. Ui t  ecn verkeeEstudic bleek vo scns dc
Bond dat !óór 1985 seen behoeí lc zou bestaan aan een sÍolc verkeer5wc8 ldnsi  hcr

op l8 iuni  74 wefd door dew..kgrocp cc.  br icÍaan dc Ri lksdl .nst  vóor dc 
^4onumcntenzors verzonden onr de bisculebruS, dc s l ! !s .n hct  t !scnl iSgcndc íuk N.W.

Krn&l op de loor lopise Nlonumentenl i js l  re plartsen. Een cn rndcr in v.rband mc1
hct bcsluil van dc gcmccnlcraid om een Bcdeel!c vrn de Vrart te dempen, de brscu-
lebrug (Trambrus) le íópcn, de ! lu is rc vcrwi jderen cn een sedccLtc van het N.W.
Kanral rc dcmpcn. Prccies twee dàgcn lat.r bcrloor dc scmccnreraad her ecrdcr sc-
nomcn beslui t  (20 deccmber '73) ! i t  !e voercn. Het rdrcs lan de wcrk8roep om dc
demping uÍ  rc stel len werd ln dic vergadÍ ing ook b$proken.
Op 2 ju l i  74 volgdc ecn schr i jven aan B&w.Drard.DrcntscHoofdvaarr1(Í loor
bi j  dc oudc Trambru8 io!  bcschenid íads8cbicd lcrk laárd was .n bi j  lv lonumentcn.
2o.scen verzoek in behand. l inB was om dcTÍrmbÍus cn het nuis je op de voor lopisc
i\4onumentenlijsr re plaàtsen, lcrzochr de wcrkgro.p om dc werkzaamhedcn ain Kr
naal ,  Trambrug en íuis te staken rot  ÀlonumcnrcnzorB c.n ui tspraak dced.
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Hcr Íesultaat wasnihil. In de Drentse en AsserCouran! van 3 juli1974 íond te lezen:

"A55LN VLRWOLST LAATSTL SI I I RSTUK (IRAIIIBRUG)

De voorbereiding voot de denping van het Konooltussen TÍombÍug ensluis
is in vo e gong. Het brugwrchte6huisje is al verdwenen en de walnuren
||orden door een bulldozer vernield. De nanier waorcp de geneente dk
oonpokt heeít nog.al wat kwaad bloed gezet.

De Bond Heemschur had de Monumenteníaad op de hoogte Sesteld. Ir. den Boer
hoopte dar her gemccntcbestuur zou inzien dat àfbreken een voorbariSe zaak was,
maÀr in dc vergaderingvan de gcmeenteraad bleek de íemming alvast tc staan.
op lo septembeí '74 werd als Íesultaat van diepgaande besprekingen nogmaals een
schrijven aan dc raad gericht met het volgende verzoek: Geen verkeerwe8 langs hct
Noord Willems Kànàal aanleggen, maàr de huidise sillatie handhalen.
Het antwoord hierop kwam op 20 september. Het kwam in het koít hierop neer,
dat de bíicfve de We.kgroep Binnenstad Assen voor pré advies in handen van B&W
wa5 geíeld. Aan het buíea! Hajema was opdíacht gegeven om een interim{appoít
te maken voor het nieuwe structuuíplan. Hierin konden ook de veík€erstechnischc
maatíeSclen ter pletse van het N.W. Kanaal beÍokken \ivorden. Suggesties lan de
we.k8roep konden voor 5 oktobeí '74 na het bureau Haiema Sezonden worden.
Deze susseÍies werden gedaan per briefvàn 2 oktober, waarin sesteld weíd ten aan-
zien vanhetverkeersplan,dÀt de werkgroep dachtdat het inwonertal van Assen min'
der snel zou benemen dàn de gemeente veÍwachrte en dat daarom hct wegcnnct dc
komendc 25 iaàr voldoende zou ziin.

De Bond Heemschut deeldc hct college van B&W in een schriiven van 13 maaft '75
nog het volaende mee:

"De Eond Heenschut heeft neÍ grote bezorydheid kennis genanen von de
vetschillende plonologische veranderingen. Ont hkelinqen die gebaseerd
ziin op vetouderde inzichten en gedeelteliik worden uitgevoed zan.let dot
dooraan een wstaesteld bestenntingsplon ten grondslag ligt. De Bond dingt
doarcn aon het Komplan te herzien;in ploatsvon koolslog noet de nadÍuk
liggen op rcnovatie en rehobilihtie. De tweeboanswg longs het N.ll. Ka
noal is niel urgent.

In novembeÍ beíoor de íaad definiticf af te zien van dempins van het Kanaal en af
tc {iiken vàn hct Komplan Noord. De grote verkeeísweg, dic op de plaats van het
Kànaal zou komen, zalvan beschcidcncr afmetingen worden-
Toch plaàlste de werkgroep een aantal vràagtekens bii deze we8; hel word!een ge-
asfàlteerde wes met vier verkeeBlichten en invoessÍoken. Dit betekent, dat cí hard
Bereden zal woíden. Alles m@r weer voor de àuro wijken. [4en zou mosen veíwach'
Ien dat voergan8ers en Íic8crs in de íad meer voorrang rouden krijgen. Dc werk'
sroep dron8 eíop àan om projecten voor reconeÍuctievan wegen ofaanlegvan nieuwe
wegen uitermare kritisch te willen bezien en voor o8en te holden hetseen in de
Doelstellingennota van de gemeenle stond: "ln de slad vootrang voor fietsers en
voersanseÉ." In mei 76 wdd bckcnd dat hct N.W. Kanaal weer brusscties zou krij'
scÍ. Dc dammen zoudcn verdwijnen bii de verbÍcdin8 van de wcg aan dc z!idziidc
van her Kanaal,Ze zouden plaàrsmaken voor bru8getjes voor fiersersen voetSàngeís,
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Op 3 ju l i  '75 wcrd een br icfBeschrcvcn aan B&Wwaarin de werkgroepzich aÍvrocg
ol de gemccntc weL icts dccd om dc aftakelin8 van één van onze neeí waàrde!ólle
ícdebouwkundiSe decn lan Asen tc beletten. De Vaarr Ínaaklc dccl uit vrn ecn
bcschcrmd íadsgezichl, maar sins !inds cen paaÍ jaaí sncl achtcruit. Twee panden
waren reeds lervansen dooÍ infcrieuÍc nicuwbouw, te^viil twee andcre panden vccl

Dfie maanden latcr wcrdcn twcc bíiclen van B& W ontvan8cn: dc bcÍcffcnde pan-

Llcn zorden in de ordc Íaat worden tcrus8ebràchl' Op 2 fcbfuari 76 werd dooÍ de
wcrkgro.p Eccóníatcerd dat cr ondanks de betcESingcn aan de situatie nicts

De mclen aàn de lvlolenírarr

Op 30 oklober 1974 wcÍd ccn bÍicf mct een bii!àlsbeluisins gczondcí aan de ge-
mecnlcrrad bclrcftcndc hci loórstel van een lan de raadsledcn om dc molcn aan dc
l\4o enstraar tc Ícíàorcrcn. In de vergàdering lan I seplembcr '75 bleek, dat de se'
mccne ni.t olcr Ílnanciëlc middelcn beschik!e om dc molcn te íeslaureren. Lalcí
bcÍond cr dc gclegenheid het ontbrekendc Bedeel!e in D!itsland te kopen.
Voor de totele opknipkoslen (3 ton) is gcen opló5sing gevondcn. Dc moleníomp

Rijksarchief

In ju l i  1974 dicndc r ich cc.  próblccm àan in devorm van dc bouwpLànncn vooreen
nicuw Rijksarchief. ilet bcstrande Eebouw aan het À4useumlaantje zou gcdcclieliik
wordcn al8cbrokcn om plaars tc màken loor nieuwbouw- Vcídcí was hct de bcdoe
ing hct  Murumlaànt je af  re s lu i len voor hcr p!bl ick.  Hct nieuwbouwplan bcstond
uiL ccn 3 verdiepingcn hoog bcronnen gebouw le8cnovcÍ hct ontvanscÍehuis. Dc
wcrkgrocp vcu ctle zich hlertegcn heítig dooÍ de Rijksdicní voot À4onumentenzorg
te !crzoekcn di !  p lan af  rc tv i izen-
In deccmb.r '75 b eek dat er voorlopi8 Bccn ScLd was voór cen nieuw Riiksàrchief
c.  dar hcL oudc plan nlc l  gocdgckeurd was. Een nieuwc,ícrk gcwi izígde opzetwcrd
door dc wclftndsconnrissie wel goedsckeurd. Hcr Bebouw zal een geheel dndcÍ ka
ra k tcr kr ijsen. Hcl word ! van ba kíeen Bcbou wd waardoor het nict bii dc onn iggen-
dc Scbouwcr uil dc loon vall. Hcl l\4osc!mlaantje blijft in dc nieuwc opzet beslaan-

In 1973 haddcn GedepuleeÍde Staten Boedkcur inB lcr lccnd voor her bouwcn lan
ccn f la l  van 10 vcÍdiepinscn bi i  dc WcicíssÍaàI.  Tegcn di t  p lan lekendcn lc lcn veF
ret aln. Vooí hct bouwcr lan dc À4incrlafLat op dezelfde plaars rcagccrde de pro.
v lncl .  afwi jzend. Over dczc ! rccmdc Sanslan zakcn beklaa8dc hcr Scmeentcbeíu!r
/ lch bi j  dc pÍojcclsroep Knelpun!en Bouw van hcr [4 in is lcr ic lan Binncnlandsc Za

Op 30 okrobcr '73 wcrd dooÍ dc WcrkSrocp Binncníad cen bczwrátschÍiÍl insc_
dicnd icsen dc bouw l in de r lat :  door dc k lc inschal iEheid van A$en rou dirgcbouw

nier op dc aangegeven plaats passcn- Per schriiven van 1 augL,Íus'75 wcrd dc íaad
dringend vcrzocht van de Seplande bouw af te zicn cn zo ccn haLt ioe te roepen ààn
dc "vooítschrijdendc vernieling!an hcl A$er íadsbccLd".

Ecn tien verdiepinsen hogc Nlinervaflat zou er in A$en nooit komen- Het aantal
bouwlasen bleeí bcpcrkr. De bouw van een8ezinswoningcn waàr de Werksroep Bin'
ncnslad stceds vDor had Bepleit, kwam in hct noordelijke scdccLtc lan het Komplan
op vrij grole Íhaal rol stand- Een gevols van de veÍandcrcndc inzichten t.a.v. ícdc_
bouwcn hcl  woncn in de binneníad-

De balans opmakend van dc acti!iteitcn van de WcÍk8íocp Binncnstad, kost hcr wci
nig moei!e vaÍ rc íellcn dat de rcsullatcn minicm Sewecí zijn. Ande6 dan hct ecF
der senocmde Comité A$en.Groen en dc Werkgroep Kanaalíraat, dic in hct volsen-
de paragraafje senoemd woÍdr, \ycrkte dc Werk8Íoep BinnenÍad in fcite zonder een
concreet te real iseícn docl  Oí zomenwi l  mel ecn onmogelí jk doel .  "Hclbclor
deÍen van dc lccfbaarheid en hct bewaren van dc hcrkenbaarheid" van Aslcn lijkt
ner ecn schcpic tc vee! hooi op de voÍken van dc werksÍocpíedcn lc 2ijn 8€wecst.

PÍàktisch al hun injtialieyen sÍanddcn in een titgcbreidc bíicfwiselinS. De ledcn
gingen hun wcrkzaamheden zicn als 'vechten tc8en dc bierkrai ' .  Dech was di t  ccn
gevols van de sekozen íralcgic; het blcel nameliik bii h.l schriiven van brieven
Door de cindelorc schrijvcrij zondcr cnis resulÉar daalde na een aanlal laren het cn'
thousiasme praktisch tot het nulpunl. En hocwcl de groep nooit olfjcieel werd
opgchcvcn de àclivilciten lan de Werkgíocp Binnenslad hicLdcn op.

Dohl óvet he! Nóat.J-lyilluts Kanaal
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Al s inds 1975 vocÍ dc Wcrk8rocp Kanaals l raat somsTeerhclr ig .ct ic loorhc!
behoud vaf cen íukjc Oud Asscn. ZoaLs de naam al  doct  vcínocdci ,  gar l  hcr hicí

hct  bchoud vin cen aanlal  wonin8cn in dc Kanar ls l rarL.  Dc Ncrk '
goep ontstond locn in het kader vaD hel  be(cnrminSlplan Komp in Noord íe.d!
mccr woninBcn in dcrc srÍàdr wcrden af8ebÍoken. VcEchÍik! íoe8en de beNone6
l i i  hct  srnÍ ing5gcbied de handci  i .cc. :  dc wcrkgrocp Bcrd opB.r ichi .  Docl  Nas
hcr i lb.aakpÍoces tc keÍen. dc beíaande wonjfgen te bchoudcn en de opengcval len
galcn mct rvoninSen op !c vul len.

Sinds 1904

Dc, arn de rand lan dc Asser binncníad Selegcn, Krnaal í Íaar bcí lar  s inds I904

Rofd dc ccuwwisscl i fs wcrd er een lcrbinding$raal  tusscr hc1 in l86l  seopendc
Noord WilLcmskaraal  cf  dc School í r ra l  aangclegd (de School í raat l iep onscvc.r
op dc p aats waàr nu dc nooÍdkant van hcl  Koopnr insplc in ig l ) .  Dcze door paÍt icu.
icrcn ianse c8dc vcrbi i . i inslsÍai t  wcÍd i f  1904 door dc gcnrecnre o!eG.nomcn en

krccS ool tocf pas dc rarm Kanaalíraa1
De in dcz.  í raal  íaardc Chr i íc l l lk  GcrcÍórm.crd.  Kcrk vcíc6 i .  1910. War de
woningef i f  dc í ràaI  bcÍ . I1,  in 1909 lvcrd ccn bousler8ufnins afsc8cven loor dc
pandcn nr.  30 cn 32. De pandcn ràn d.  $cír i jde lan dc íÈat dalctu ' i  rcspccr i . ! .
i lk  r i l  1923, 192.1cn 1925. Vóór ac lncr i fs in het bcsin v i r  dcTcycnt iscÍ  jJen
kcndc dc Kai ià l í raa1 nog ccn zirsLÍaaLj .  in ooícl i jke r i .hLi .g:  Dc Vcncgang, die
ccf  vc bindinsvo,mdc nrcldc VcisÍaal
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Inhcl  k ider v in hcI  KonrplanNoord roudcn r  c bcÍàandc wo. ingcn ui t  de Krnaal '
írarl noclen verd\!iincn Tocn c. Nerlsro.p zkh daaÍ lcscn L.crdc cn gcsprckkcn
hierolcr  t raa\ro.s bi j  dc gcmeente,  bood dcle aan ecn hal t j i i r  tc wachten mctvd'
dcrc íoopN.rkzr imh.den. l f  dr l  ha ! .  l rar  zo!  d.  werkg.ocp a lcrnatreve pLanncn
nrogcn onlr i Ik.  cn \oor her bcrokkcn scbicd
Eóf en and.,  !ordI  op 26 ruguírs 1975 i í3c5ptukcn. Gootwrs d.  v.rbazinBdrf
ooL tocf  d. ic discn l r t . Í  Krnarstrr i t  j9 \verd sesoopl .  Dc \vcrksroep bcrcl  hct
prnd in dc (hrfrr i ld \ r .  dc íop.rs.  Er \vórdt  ccn hardc l l i i ld geírc lcn tu$.n de
s.rrgrc.p .n d.  semecnlc D. bc(hl ld is insen, die over cn wccr v icsen, wordcn
ui i !o. ,  ig r i rgc.rcre.  ln de plaatse i ikc kÍrnte. .

Uite6t lrlks llteÍhou.lel ,llolder (volkí tis@\tinq)
Roós (tuinttetijk. ot.lenrtlt) iti 7esprek nler leden

en uiLer\t rcchts tlethaudcr De
va, de llcrkgtaep Kaooalsttodt,

sft rR
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De wcrkgroep ls ondcí!u$en druk bczig allerlci gegevenr rc vcrzameten en idecón !e
ontwlkkclcn om binncn he! afsesprokcn hall jaar atternaticvc ptannen op taf.t re

lf het kadcÍ van hun plan wcrden diletre onderzoekcn veÍichr. Dc beíaande situa
tic weíd in kaaÍt sebÍàch!, clenals de wóonfuncrie van een binneníad. Ook de ver
keer$rtuatic cn ecn eventlc c besremming vooÍ he! genoemdc Kcrkgebouw werden

Op 3 Íebruar 1976 È het dan zo ver- De werkgrocp íuurt een brief naàÍ de Aser
raad mcl de mcdcdelins dat h!i plannen klaar zijn cn een uihodiging om deze !e
komcn bcuicht isen in hcr Zuslerhuis.  Dan is lnrussen ook hcr bockjc Toet icht ing
op àl ter f  ar icve plannen" !cÍschencn_
Vele Asscnaíen makcn van de selescnheid 8ebtuik de alternarieve ptanncn !c komen
beki jken. Er bl i jk t  veei  animó !c beíaan loor hct  wonen in de at ternàt icvc Ka-
naalíriat. D. ideeën van de wcÍkgÍoep worden oók door her semeentebeíu ! r pori,
licl lewaardecrd. Bcslotcn wordl óm in groter verband vcíder !e werken àan de
p anncn- DaaÍoc *oídef een projectgÍoep en een werkcómiró op8ericht. Daarin
nemen bcha ve de wcrkgrocp, de 5t icht ing Woninsbehecr Assen, hcr archirecren,
bureau Si ipkcs en Ovlns,  de gcmccnle en de Welzi jnÍaad zir t ins.

Hcr be5lemming.plan KanailsÍaat werd eind 78 ecn ieil door een he?ienins van
hct noordw.ne i jk  decl  van hc!  Komplan Noord.
Vàstgeíeld werd dar het plan vóof de Kanaatíraat nu zou moeten bcíaan uit:

ÍncerBezinshuizcn in lwce en viÈf bouwlagen
opcnbare en biÈondcre bebouwjng
woningcn, horeca-bedrijvcn en kantorcn (mer een maximalc soorhoogte
vanlsm)
winkeh en horccà,bcdrijven in één cn tlvee bouwtagcn
parkcervoorzieningcn en wegen

Aan cidin8 tot hct opslellen van de herziening waren de actilitciren van de wcrk
Eroep Kanaalíraat. Ecn wcrkgrocp, dic moeÍ be8iincn mer actíes rc8en de gemeen
re om dc sloop van hun woninSen rc8en !e saan. Ecn werkgroep, dic larer samen
mc! dc Scmccntc en andcrc belanghebbcndc inÍantics om de tafet zoo gaan ziuen
om verdcr tc pÍaren over dc ui!\verking lai hun ptannen. Uirsaande van doetíe in.
8en, Íandvoórwaaíden en uilgansspunren wcrd aan die uitrvcrkins gewerkt.
volgcns de p annlns zal in 1980 lvordcn bc8onnen met dc rcaliseÍing van dc ptan-
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Voor dit bockje kondcn we sebíuik maken

Drents'GÍoningse PeÉ B.V.

Ceert Hut




