Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
datum:09-04-2015
Plaats:Theo Thijssenschool -locatie Vosholen
Aanvang:19.30 uur
Aanwezig:
Wijkcommissie: Mike, Marieke,John, Oguz,Ciske
Adjunct-directeur Theo Thijssen:Rob jager
Projectontwikkelaar:Ivo Heijenrath
Projectassistent:Diean Bastiaanse
Later schoof Henfried de Lange nog aan. (een bewoner van de Nieuwe weg, die zijn kinderen op de
TheoThijssenschool heeft en zich zorgen maakt over de aardbevingen en de schoorsteen)
Afwezig (zonder kennisgeving):
Jos en Inge van Petersen
Afwezig (met kennisgeving):
Tonny
Noor Struyk
1. Opening
Ciske heet iedereen welkom, met name de projectontwikkelaar en zijn secretaresse.
2. Weg vanaf de Klinker
3. Bereikbaarheid school/doortrekken Boomgaard
Ivo Heijenrath vertelt waarom wij niet de eersten waren die gehoord hebben dat deze weg
er kwam. Er is altijd eerst een opiniërende raadsvergadering en daarna een besluitvormende
raadsvergadering. Beiden zijn openbaar. Aangezien er iemand van de pers op de opiniërende
vergadering was kwam het voorstel al eerder naar buiten.
De weg vanaf de Klinker , de Croonhoven,komt er aan het einde van dit jaar. De Vaartwijk
wordt dan afgesloten en wordt een doodlopende weg. De Weerestein wordt aangesloten op
de Croonhoven. De verbinding van de Buitenlust naar de Vosholen blijft voorlopig open.
Verdere ontwikkelingen in de wijk:
 De verbinding naar de school wordt tussen 2 en 5 jaar gerealiseerd. Dit heeft te
maken met de grond van Heere.
 Vorig jaar zijn er 35 huizen gebouwd. Dit jaar zullen dat er ook ongeveer 35 worden.
 De verwachting is dat er vanaf 2019 huizen gebouwd gaan worden in deelplan 2 van
de Vosholen
 Verkeersveiligheid en parkeeroverlast in de wijk
Dit is besproken met Veilig verkeer Nederland en met de verkeersdeskundige van de
gemeente Dries Doeven, en Rob jager(adjunct-directeur van de school)
Er wordt een enquête gehouden met vragen bv. wie komt er met de auto naar
school, wie met de fiets enz. Daarna wordt gekeken wat de beste oplossingen zijn
voor de wijk en de school.
 Marieke zegt dat er veel onrust is bij de omwonenden van de school, aangezien er
verschillende verhalen rondgaan.
Ivo stuurt ons een plattegrond van het plan, die wij op de website en op facebook
kunnen zetten.
Na dit punt vertrekken Ivo en Diean.

4. Mededelingen school
Henfried de Lange licht toe wat zijn zorgen zijn omtrent de aardbevingen en de bouw van de
nieuwe school,en de schoorsteen.
Rob Jager zegt dat het ook hun zorg is en dat er overleg wordt gevoerd met de
adviescommissie. Voor 1 mei moet er duidelijkheid zijn hierover.
Rob houdt ons op de hoogte!
Rob Jager zegt verder dat de bouw van de school nu 20 werkdagen achter loopt i.v.m. te late
levering van materialen. Er is een mooi tijdsplan opgesteld i.v.m. opslaan spullen oude
school,de afbraak van de oude school en het aanleggen van de infrastructuur i.v.m.
parkeerplaatsen enz., zodat het schooljaar 2015-2016 in het nieuwe gebouw kan
worden gestart. Dit staat nu op losse schroeven. Ook moet nu eerst afgewacht worden of
de school en de schoorsteen aardbevingsbestendig gebouwd worden. Nader informatie
volgt!
Mededelingen voorzitter/secretaris
Anneke Brunke gaat wegens persoonlijke omstandigheden uit de commissie
Inge en Jos van Petersen zijn voor de tweede keer zonder kennisgeving afwezig. We nemen
aan dat ze niet meer in de commissie willen.
We hoeven voorlopig geen nieuwe leden, omdat er niet zoveel gebeurt in de Vosholen
5. Promotieborden
De school start half mei met het project:Bouwen
Rob vraagt aan de leerkrachten of de leerlingen voor eind mei tekeningen willen maken voor
de promotieborden.
Thema’s kunnen zijn:
 Zo speel ik in de Vosholen
 Ik fiets naar mijn school
 Dit is mijn uitzicht
 In dit huis woon ik
 In zo’n huis wil ik wonen
Marieke vraagt via facebook of kinderen een tekening willen maken en laat ze bij haar
afleveren. Marieke stuurt het verhaaltje ook door naar John, zodat het op de website komt.
Ciske mailt naar Renée van Beek dat ze eind mei de tekeningen kan ophalen.
6. Aarbevingsschade
Er wordt met verschillende maten gemeten wat de aardbevingsschade betreft. Een contraexpertise levert soms veel meer op! In de toekomst moet dit niet meer mogelijk zijn!
7. Acties
 Schoonmaakactie:Rob vraagt of deze er ook weer komt. Ciske en Marieke gaan kijken
of ze dit kunnen organiseren.
 Buitenspeeldag: Oguz heeft dit van Ciske overgenomen maar tot op heden niks
gehoord. Ciske informeert bij Rieta
8. Financiën
Geen veranderingen.
9. Rondvraag
Is het mogelijk om visitekaartjes te maken van de wijkcommissie? Ja
Marieke maakt een nieuw modern logo en zet de facebookpagina en de website erbij. Dit
stuurt ze naar Oguz en deze zorgt voor de visitekaartjes
Website Vosholen:www.vosholen.nl.
Op deze website staat informatie over de in verkoop zijnde woningen en kavels
Dit komt ook op de facebookpagina van de Vosholen.

