
Nieuwsbrief OFA  
 

Kennismaking met wethouder EZ – Bert Jan ten Oever 

Een delegatie van het OFA-bestuur heeft op 7 september 2022 een kennismakingsgesprek gehad met 

de nieuwe wethouder EZ, Bert Jan ten Oever. Er is o.a. een toelichting gegeven op de werkwijze van 

het Ondernemers Fonds Assen (OFA). 

1e Bijeenkomst Raad van Advies  

Op 6 december 2022 heeft de eerste vergadering van de Raad van Advies plaatsgevonden. Tijdens de 

vergadering zijn een voorzitter en een secretaris gekozen. Marcel Doornbos is aangesteld als 

voorzitter en Paul Albronda als secretaris van de Raad van Advies. Er is afgesproken dat er jaarlijks in 

mei en november een vergadering zal plaatsvinden. De Raad van Advies zal dan eerst in eigen 

geleding overleggen waarna er een overleg zal plaatsvinden met een delegatie van het OFA-bestuur. 

 

Activiteiten vanuit Stadsbreed 

Onder andere de volgende activiteiten zijn vanuit het Stadsbrede budget ondersteund: 

• Preuvenement 

• Kunst aan de Vaart 

• 4-Mijl Festival 
 

 
 

4 Mijl Festival - Kidsrun 
 

• Tijdelijk TT-museum 

• Popronde Assen 

• Haringparty 

• 10-jarig jubileum DNK 

• Laatste videotheek van Assen 



 
 

Laatste videotheek van Assen 
 

• Expositie CAMPIS ‘Zonder Titel’ 

• Zomer vermaak-campagne Vaart in Assen 

• Sinterklaas intocht 
 

 
 

Sinterklaasintocht 
 
 

Activiteiten vanuit Ondernemend Assen  

Gedurende het tweede half jaar 2022 heeft Ondernemend Assen weer diverse activiteiten 

georganiseerd of mede-georganiseerd. Onder meer de Ondernemersborrel tijdens het 

Preuvenement op 27 augustus jl. werd goed bezocht en was de aftrap na de zomerperiode om elkaar 

te ontmoeten. 

Er hebben diverse themabijeenkomsten plaatsgevonden (over verzuim en themabijeenkomsten 

gerelateerd aan de Masterplannen) in de tweede helft van 2022. Hieraan wordt in het eerste 

kwartaal 2023 een vervolg gegeven. Ook de jaarlijks terugkerende netwerkborrel op de eerste dag 

van de Noordelijke Promotiedagen, die in gezamenlijkheid met de gemeente Assen werd 



georganiseerd, werd door ca. 80 ondernemers bezocht. De tweede dag werd afgetrapt met een 

gezamenlijke lunch op het Ondernemend Assen-plein. 

Nieuw dit jaar was de zeer indrukwekkende bijeenkomst “Helmen vol verhalen”. In samenwerking 

met de organisatie van “Helmen Vol Verhalen”, heeft Ondernemend Assen, mede ondersteund 

vanuit de branche Overheid/Defensie, haar leden de gelegenheid geboden om kennis te maken met 

deze expositie op de JWF Kazerne te Assen. In de expositie worden de verhalen van veteranen 

verteld, vertaald in kunstwerken. Uit hun verhalen blijkt dat ondernemers van hun ervaringen veel 

kunnen leren. 

 

Helmen vol Verhalen 

In samenwerking met de TechHub werd een zeer goed bezochte Innovatielunch georganiseerd, 

waarbij deelnemers inspirerende ondernemers konden ontmoeten en konden ervaren wat de 

mogelijkheden zijn voor begeleiding bij je innovatievragen en op welke manier je je ideeën kunt 

testen. 

 

TechHub – Innovatielunch 

Dit jaar kon de curlingavond op de ijsbaan op het Koopmansplein weer doorgaan! Ruim 50 

ondernemers hebben zich weer sportief getoond tijdens het curlen. 

Als afsluiting van het jaar hebben ruim 100 leden genoten van een overheerlijke kerstlunch bij Sligro 

Assen.  Naast deze activiteiten heeft Ondernemend Assen dit jaar weer diverse financiële bijdragen 

geleverd aan zeer uiteenlopende activiteiten stadsbreed. 



Bij winkelcentrum Vredeveld is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 

- Feestverlichting  
- Sinterklaasintocht 
- Onderhoud bloembakken 

 
Bij winkelcentrum Kloosterveste is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 
 

- Pony verhuur 
- Kraamverhuur 
- Onderhoud bloembakken 
- Stormbaan en springkussen 
- Feestverlichting 
- Burendag 
- Kunstbende 
- Circus Bombari 
- Boerenkermis 
- Sprookjesmiddag 
- Sinterklaasintocht 
- Food & Music festival 

 

Bij winkelcentrum Nobellaan is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 
 

- Sint en Pietenmarkt 
- Feestverlichting 
- Burendag 

 
Bij winkelcentrum Marsdijk is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 
 

- 4 Mijl festiviteiten 
- Sinterklaasintocht 
- Zomer event 
- Live kerstmuziek in het winkelcentrum 

 

 
 

Winkelcentrum Marsdijk – live kerstmuziek 



Bij winkelcentrum Peelo is het OFA budget onder meer gebruikt voor: 
- 35ste Sint Maarten optocht door Peelo met 400 kinderen 

 
Branche Zorg  
De branche Zorg heeft in het tweede half jaar geen activiteiten voor haar achterban georganiseerd; 
wel zijn er een aantal financiële bijdragen geleverd aan onder meer: Art of Wonder, Rally zonder 
Poespas en aan Gezinshuis Zaodland. 
 
Branche Onderwijs 
De branche onderwijs stimuleert onderwijsprojecten en versterkt de verbinding tussen de 
onderwijsinstellingen onderling maar ook tussen onderwijs en ondernemers. 
Er is een bijdrage geleverd aan diverse projecten waaronder het Horizon WK Waterstof event, waar 
met waterstof miniatuurauto’s werd geracet met een deelnemersveld van scholieren uit 11 landen. 
Voorafgaand aan deze dag maakt het basisonderwijs kennis met waterstof. Maar ook met aandacht 
voor het Sterk Techniek Onderwijs, Assen, waaronder het jaarlijkse event Techniek Tastbaar waar 
ondernemers leerlingen kennis laten maken met techniek. Met ruim 2500 bezoekers ook dit jaar 
weer een groots succes. In 2022 is ingezet op het verbreden van de achterban van de branche, het 
versterken van de verbinding met de branche Zorg, het ontwikkelen van Teamspot (online 
stageplatform voor onderwijs en ondernemers) en meer. 
 

 
 

Branche Onderwijs – Sterk Techniek Onderwijs 
 
Toeristisch Recreatief Platform Assen (TRP-Assen) heeft de OFA-gelden als volgt ingezet: 

- Er zijn online campagnes gehouden om verblijf in Assen te stimuleren tijdens de succesvolle 
Frida Kahlo-tentoonstelling in het Drents Museum; 

- In de zomer is er een grote online zomercampagne gehouden om verblijf in Assen gedurende 
de zomermaanden te stimuleren; 

- Via de stichting Kop van Drenthe hebben ondernemers de mogelijkheid gekregen website 
teksten in het Duits te laten vertalen om de Duitse gast beter te bereiken via 
www.besuchdrenthe.de  

 
TRP-Assen – Duitstalige website over Assen 

http://www.besuchdrenthe.de/


MKB Retail/Vaart in Assen 
Vaart in Assen heeft de OFA-subsidie ingezet voor een zomer en winter vol gratis activiteiten, events 
en acties voor kinderen en jonge gezinnen in de binnenstad van Assen. Dit is gekoppeld aan een 
sterke marketingcampagne die effect heeft op Assen als een geheel én verbonden aan allerlei andere 
activiteiten en evenementen in de stad. Het geld is in de periode augustus t/m december 2022 o.a. 
gebruikt voor: 
- de programmering van het Kids Zomervermaak; 
- de Lichtjesdag waarop kinderen lampionnetje konden lopen in het centrum en deel konden 

nemen aan een heuse Sint Maartenkaraoke op het Koopmansplein; 
- de thematische invulling van de koopzondagen met o.a. Sinterkaas in de stad en gratis 

schaatsmomenten; 
- en de lichtjesroute die tussen 9 december 2022 en 9 januari 2023 gewandeld kon worden. 

 

 
 

Vaart in Assen – gratis familieschaatsen 
 

Sector Agrarisch 
De sector heeft een mooie ‘lichtjesroute’ gerealiseerd op verschillende boerderijen die kon 
rekenen op waardering van het publiek. Verder heeft de sector zich intensief bezig gehouden 
met belangenbehartiging in overleg en uitvoering met waterschap, provincie en gemeente. 
Actuele onderwerpen hierbij zijn de stikstofdiscussie, de landbouwtransitie, gebiedsplannen en 
de inrichting van Natuur Netwerk Nederland. 

 
 

 
 

 
 

 


