Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
datum:09-10-2014
Plaats:Theo Thijssenschool -locatie Vosholen
Aanvang:19.30 uur
Aanwezig:
Wijkcommissie:Noor, Mike, Marieke,Tonny, John, Anneke, Ciske
Adjunct-directeur Theo Thijssen:Rob jager
Afwezig (zonder kennisgeving):
Jos en Inge van Petersen
Oguz

1. Opening
 Iedereen stelt zichzelf even voor
 Karin de Boer heeft zich terug getrokken
2. Mededelingen wijk en vragen aan Wethouder Peter Verschuren
 Weg vanaf de rotonde
 Weg vanaf Klinkertunnel
 Aanzien wijk
De wethouder kon vanavond niet komen.
Mike neemt de weg vanaf de rotonde op zich. Ze gaat dit bespreken in de raad en met Rob
Hermans, de wijkmanager.
Actie:Mike
*De weg vanaf de Klinkertunnel laten we even rusten.
*Aanzien wijk :Dit is een nieuw beleid van de gemeente. Hiervoor zijn de bewoners zelf
verantwoordelijk.
3. Notulen: 15-04-2014
Deze worden goed gekeurd
4. Mededelingen school
 Vandaag is de eerste stap gezet voor de bouw van de nieuwe school. Opening nieuwe
school:
Schooljaar 2015-2016, als alles meezit.
Rob heeft contact over het bouwverkeer(zoveel mogelijk buiten schooltijden om)
 Infomarkt:24 oktober-18.30-20.30 uur
Wijkcommissie krijgt kraampje in de gemeenschapsruimte
Marieke, Mike en Ciske staan hierin, en de wijkagent.
Wij verspreiden 600 flyers op dinsdag en woensdag 21 en 22 oktober. Anneke maakt
een indeling van de straten.
Rob zorgt voor de flyers. Hij bezorgt ze maandag 20 oktober bij Anneke:De
Landerijen 38
John zorgt voor welkomstflyers
Anneke zorgt voor visitekaartjes
Ciske zorgt voor een poster op A3 formaat met namen, en ideeënbus
Marieke zet het op facebook
Actie:Anneke,John, Marieke, Ciske, Rob



Evaluatie Midzomeravondfeest
Leuk dat het dit jaar op de locatie Vosholen was. We hebben activiteiten voor
volwassenen gemist. Misschien idee voor over 2 jaar.
Ciske had er moeite mee dat er geld werd gevraagd voor de attracties
Wel weer subsidie aanvragen hiervoor:
Actie:Tonny

Mededelingen voorzitter/secretaris
 Voortbestaan Bewonerscommissie
Ciske geeft aan dat er weinig te doen is in de Vosholen en dat ze soms het gevoel
heeft dat ze alles alleen moet doen.
Anneke biedt zich aan als secretaris(Super!)
Marieke en Noor bieden zich aan als activiteitencommissie!(Ook super!)
Door deze vergadering met een aantal nieuwe enthousiaste leden ziet Ciske het wel
weer zitten! Ze blijft voorlopig voorzitter en contactpersoon naar de gemeente.
 Veilig door de buurt plakkaat
We hebben 2 plakkaten gekregen van “Veilig Verkeer Nederland” voor onze acties in
2013 en 2014.
Je moet 3 jaar achter elkaar een actie houden om het label te behouden.
2013 :veilig door de buurt- actie
2014 :de buitenspeeldag.
Voor 2015 moeten we een nieuwe actie bedenken.
Rob zorgt voor een mooi plaatsje voor deze plakkaten
Plakkaten ophangen of neerzetten:Rob
Nieuwe activiteit:Actie wijkcommissie
5. Ingekomen stukken:
 Kwartier zorg en welzijn:Vrijwilligers bedankt- donderdagavond 13 november:19.3022.30
Vredekerk:tropisch paradijs -Los del Sol zorgt voor een prachtige show met
danseressen en een Limboshow incl. salsaworkshop en een coktailbar.
Als je hierheen wilt moet je dit voor 24 oktober opgeven bij Ciske. Dan zorgt zij voor
de kaarten.
 National pen
 Uitnodiging:theatervoorstelling “De Omdenkers”
 Rabobank:inschrijving compliment voor onze lokale helden
6. Acties
 Informatiemarkt Theo Thijssenschool:zie mededelingen school
 55 + activiteiten: Wij willen dit wel op facebook en onze website zetten, maar niet
meewerken aan de organisatie, omdat er weinig 55 + mensen in de Vosholen zijn.
Ciske deelt dit mee aan Elzo Rademaker:Buurtsportcoach Boswijk Hoogezand-Sappemeer
Lokaal project: €25.000,00-Actie ??????
7. Flyer
We doen geen flyer voorlopig. Het nieuws zetten we op facebook en op onze website.
Tekst: Nieuwe leden,stukje school
Actie facebook:Marieke
Actie website:Anneke, Ciske en John

8. Financiën
We hebben nog een redelijk bedrag op de rekening maar er komt niks bij. We gaan wel weer
subsidie aanvragen voor de buitenspeeldag,midzomeravondfeest en eventueel andere
acties.
9. Rondvraag
Is het mogelijk om visitekaartjes te maken van de wijkcommissie? Ja
Ciske levert tekst en Anneke gaat ze bestellen
Marieke maakt eventueel nieuwe facebookpagina aan.
Actie:Anneke, Marieke, Ciske
Volgende vergadering in februari 2015. Graag om 20.00 uur.
Actie:Anneke

