
Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 
 
 
Datum: 5 mei 2012 
Plaats: Theo Thijssenschool, locatie Vosholen 
Aanvang: 19:30 uur 
 
 
Aanwezig wijkcommissie:  John, Tonny, Antoinette, Dian, Ciske en Dina 
Aanwezig Theo Thijssenschool: Jan Hulzebos, directeur en deels aanwezig 
 
Afwezig wijkcommissie:  Jan, Pian en Michel 
 

 
1. Opening 

N.a.v. afwezigheid van onze voorzitter opent Ciske de vergadering en heet Jan Hulzebos 
van harte welkom.  
Jan doet mededelingen over de laatste stand van zaken betreft ontwikkeling school in 
onze wijk. 
In 2006 is begonnen met 16 leerlingen en op dit moment zijn er 200 leerlingen, waarvan 
3 kleutergroepen van ± 25 leerlingen. 
De school is met drie lokalen uitgebreid, het plein is uitgebreid en de fietsenstalling is 
verplaatst. Bij het oversteken moet nu via de hekken naar binnen/buiten worden gegaan. 
Er is nog een ouderbrigade en tevens de enige school die een ouder brigade heeft. 
Voor de toekomstige nieuwe schooltype (2 scholen onder één dak) is een rapport door 
ICS uitgebracht. Alles is nog in een voorbereidende fase. Ook de architect keuze moet 
nog worden vastgesteld. In dit geheel is het belangrijk om een stuurgroep te hebben van 
wijkcommissie leden en van bewoners. Ciske zegt toe enkele namen aan Jan door te 
geven. 
In 2014 krijgt de wijk De Vosholen het eerste Kindcentrum nieuwe stijl. De katholieke 
Antoniusschool en de nevenvestiging van de Theo Thijssenschool die al in De Vosholen 
zit, verhuizen in (vermoedelijk) augustus naar het nieuwe Kindcentrum. Het streven is om 
naar 250 leerlingen per school te gaan. 
Toegezegd wordt dat Jan een stukje voor de flyer aanlevert. 

 

2. Mededelingen 

 Zand en picknicktafel: 

Zand: 

Ciske neemt contact op met Bea Slagter, afdeling Stadsbeheer over vervanging zand in 

de zandbakken. 

Antoinette meldt dat er in de speeltuin aan de Peppeling vies zand ligt. Ook dit zal Ciske 

bij Bea melden. 

Picknicktafel: 

Ciske neemt contact op met Gerard Renkema en Bea Slagter van de gemeente voor 

toestemming om een picknicktafel met een prullenbak en een zitbank(je) bij het strandje 

te plaatsen. De kosten hiervoor kunnen uit het wijkbudget worden gehaald. 

 Platform Sappemeer: 

Jan is hier naar toe geweest (zie notulen d.d. 25-04-2012). 

 24 juni; Hoogezand-Sappemeer verbindt: 

Ciske is naar deze bijeenkomst geweest en vertelt dat in het Gorechtpark op zondag 24 

juni iedereen, jong , oud, allochtoon of autochtoon, mee kan doen met Hoogezand-

Sappemeer verbindt. Ali B doet mee als presentator. 



3. Ingekomen stukken 

 Aqua Zoo Friesland: Het leukste dagje dierentuin. 

 

4. Financiën 

Tonny doet verslag. 

Voorstel Tonny om bij de gemeente te vragen of zij voor vervanging zand de 

transportkosten voor hun rekening willen nemen en dat wij daarna zelf met de bewoners 

de zandbakken weer gaan vullen. 

Ciske neemt het voorstel mee richting Bea Slagter en Gerard Renkema (zie punt 2). 

 

5. Activiteiten 

 Padden hoe is het gegaan?: 

Dian vertelt dat de paddentrek in De Vosholen dit jaar nauwelijks op gang is gekomen. 

Een combinatie van luchtvochtigheid en temperatuur zijn hier de oorzaak van. 

Gered werden: 

297 padden 

35 kikkers 

2 salamanders 

Dankzij krachten te bundelen werd ter hoogte van de Heemtuin in Muntendam nog eens 

1100 padden overgezet. 

 13 juni straatspeeldag, wie helpt ermee? 

Ciske heeft de vergadering bijgewoond en vraagt wie tijdens de straatspeeldag meehelpt. 

John stelt zich beschikbaar. Antoinette weet nog een bewoner die mee wil helpen en laat 

Ciske dit alsnog weten. 

 8 juni schoonmaakactie, wie helpt ermee? wat en hoe? 

Op vrijdagmorgen tussen 10:15 - 12:00 uur helpen 45 kinderen (groep 7 en 8) van de 

Theo Thijssenschool mee om de wijk zwerfvuil vrij te maken. Ciske mailt naar Gerard 

voor de benodigde materialen en of door Mooiman het verzameld zwerfvuil afgevoerd 

kan worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal John voor afvoer zorgen. Tonny zorgt 

voor de benodigde versnaperingen. Ciske levert bij Dina de aantal groepjes aan en Dina 

maakt hiervoor een wijkindeling. 

 Night of the proms? 

Vermoedelijk september en zal alsnog met Jan worden doorgenomen. 

 Andere activiteiten? 

In afwachting van activiteiten platform Sappemeer. 

 

6. Ontwikkeling school 

Zie informatie onder punt 1. 

 

7. Hoe gaan we verder? 

Opheffing slapende commissie en zal in de flyer worden meegenomen. Verder wordt 

overeengekomen om minimaal 2 x per jaar in april en oktober een vergadering te 

houden. 

Als er tussentijds belangrijke onderwerpen binnenkomen, dan zal zo nodig een extra 

vergadering worden belegd. 

 

 



8. Flyer/site 

De volgende flyer komt 8/9 juni uit en moet 1 juni met de volgende onderwerpen klaar 

zijn: 

 Ontwikkeling school 

 Straatspeeldag 

 Activiteiten bewonerscommissie, padden, straatspeeldag, speelplaatsen, zand op het 

strandje, picknicktafel, glas onder tunnel, geen slapende commissie meer 

 Wat speelt er in de wijk 

 Hoogezand-Sappemeer verbindt 

 Advertentie 

Voor verspreiding flyers neemt Ciske contact op met Pian. 

9. Rondvraag 
Aan de leden wordt gevraagd in hoeverre zij zich kunnen/willen inzetten voor de 
wijkcommissie. Iedereen heeft hun zegje kunnen doen en aangegeven op eigen kunnen 
ervoor te willen gaan. 


