
Notulen  vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 
datum:07-06-2016 
 
Plaats:Theo Thijssenschool -locatie Vosholen 
Aanvang:19.30 uur 

Aanwezig wijkcommissie:Helena, Margreet, Berry, Christien,Marieke, John, Nicole, Ciske 
Afwezig: Tonny 
Aanwezig school: Rob jager(adjunct-directeur) 

1. Opening 
Ciske heet iedereen welkom en we houden een korte voorstelronde 

2. Mededelingen 
4 nieuwe leden, nl. Nicole, Marleen, Helena en Berry 
 

3. Mededelingen school 

 Nieuwe school: 8 juni komt er een nieuwe aannemer, nl de BAM 
Ze richten zich eerst op de volgende zaken: 

 Inrichten bouwterrein 
 Schade herstellen 
 Aardbevingsbestendig maken van het gebouw 
 Schoorsteen aardbevingsbestendig maken 

Na de Bouwvak beginnen ze weer met bouwen. Als alles meezit hopen ze dat het 
gebouw in het schooljaar 2017-2018 in gebruik kan worden genomen! 

 Midzomeravondfeest:24 juni- er hangt een groot spandoek aan het hek van de 
school, zodat de mensen in de wijk kunnen zien dat het voor iedereen is. 
Wij doen een verloting. Actie: Helena en Marieke 

 
4. Natuurlijke speelplaats 

Op 1 juni hebben Christien en Ciske een vergadering gehad samen met Boswijk en George 
Kievitsbosch van de gemeente. 
We hebben toezegging gekregen dat we met het bosje mogen doen wat we willen. 
Er is contact opgenomen met een kunstenaarscollectief, die veel voor ons kan betekenen wat 
een natuurlijke speelplaats betreft. Het zijn doeners en steken de handen uit de mouwen en 
hebben leuke ideeën, aldus George Kievitsbosch. 
Dit wachten wij even af. 
Ook zal George ervoor zorgen dat de berenklauwen worden gemaaid, want hier staan er heel 
veel van, en dat de boomstammen worden verwijderd. 
De bult zand mogen we gebruiken maar als er zand ergens nodig is wordt het afgegraven. 
De natuurlijke speelplaats is eerst tijdelijk, totdat er huizen worden gebouwd(niet eerder dan 
2019). Elders in de wijk kunnen ook natuurlijke speelplaatsen worden aangelegd. 
We hopen voor de zomervakantie een gesprek te hebben met het kunstenaarscollectief. 
 
Verder is er toegezegd dat binnenkort het trapveldje weer wordt aangelegd vanaf de 
Vaartwijk. Er komen hekken en er wordt gemaaid. Nieuwe doeltjes zijn besteld, want de oude 
waren inmiddels hergebruikt. 
 

5. Ontwikkelingen in de wijk Vosholen 
Alle knelpunten zijn geïnventariseerd door de gemeente en alle bewoners hebben een brief 
hierover gehad. In juli komt er een Vossenpost uit met antwoorden, en met stukjes van de 
wijkcommissie(Zie wijkkrant) .Het wordt betaald en gedrukt door de gemeente. 
 
 



6. Activiteiten 
 Evaluatie lasergunactie 

Rob jager was helaas vergeten dat er een lasergunactie was en door 
miscommunicatie heeft Ciske iemand van Veilig verkeer aangezien voor de 
wijk agent. Er is wel een korte actie geweest, maar we gaan in het nieuwe 
schooljaar voor de herkansing. 
Actie: Christien en Nicole 

 Nieuwe lasergunactie: zie boven 
 Buitenspeeldag 

Dit was weer een groot succes! Ongeveer 530 kinderen van Boswijk en de 
Vosholen hebben genoten van de spelletjes en de versnaperingen! Er is altijd 
een tekort aan vrijwilligers. Volgend jaar gaan we op tijd hiermee aan de 
slag. Er zijn mensen die te kennen hebben gegeven dat het leuk zou zijn dat 
de buitenspeeldag volgend jaar ook weer aan onze kant komt. We  houden 
dat in ons achterhoofd. 

 Afvalproject: samen met school, Rob , gemeente. NME  en schapenboer 
Er is al een afvalproject geweest samen met het NME zonder wijkcommissie 

 Midzomeravondfeest 24 juni: wat doen wij? 
Wij houden een verloting. Actie: Helena en Marieke 

 
7. Wijkkrant:  

 Natuurlijke speelplaats:Christien 

 Herplaatsen doeltjes: Ciske 

 Zand op het strandje: Ciske 

 Buitenspeeldag: Ciske 

 Wat doet de wijkcommissie:Ciske 

 Leden wijkcommissie: Ciske 

 Stuk van de gemeente: gemeente 

 Nieuwe school: Rob 

 Midzomeravondfeest: Rob 
 
      Ciske laat nog weten wanneer de kopij klaar moet zijn. 
 

8. Taakverdeling 
Ciske geeft aan dat ze teveel taken heeft. Voorzitter, secretaris, verdeling flyers, contacten 
enz. 
Marieke en Christien nemen de verdeling van de flyers over. Ze gaan eerst vragen aan de 
jongelui van de wijkkrantjes of zij ze mee kunnen nemen in hun route tegen een kleine 
vergoeding. 
Voor de Sappemeerster kant is dat inmiddels gelukt. Siegrid doet de Kleinemeersterstraat en 
Helena en Margreet de Kalckwijk. 
Marieke vraagt aan de Hoogezandster kant. 
Of iemand de taak als secretaris wil overnemen wordt over nagedacht. 

 
9. Financiën 

In het verleden hebben we wat geld gespaard door subsidies. Er komen geen nieuwe 
inkomsten bij, omdat de subsidies zijn gestopt. 
Er is ons toegezegd dat wij in de toekomst ook een budget krijgen. We wachten af! 
 

10. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
 Peter Verschuren wil graag een gesprek met ons. 

Ciske regelt een afspraak met Marieke en Ciske 
  Gegevens leden bijgewerkt 


