Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
Datum: 11-10-2012
Plaats: Theo Thijssenschool, locatie Vosholen
Aanvang: 19:30 uur
Aanwezig wijkcommissie: Ciske, Tonny, Dian, John, Dina, Ido
Aanwezig Theo Thijssenschool: Rob Jager
Afwezig wijkcommissie: Pian, Michel, Barry, Antoinette, Silke
1. Opening
Ciske heet iedereen welkom om 19.35u als plaatsvervangend voorzitter (Jan is gestopt als voorzitter).
2. Verdeling taken wijkcommissie
Voorzitter: Ciske
Secretaris: Ido
Verkeer en milieu: Antoinette en Dian
Actie:
Tonny zorgt voor de wijzigingen bij de KvK via de benodigde formulieren, Ciske gaat de
handtekeningen van de leden verzamelen.
Ciske gaat de wijzigingen doorgeven aan de gemeente via Gerard Renkema.
3. Mededelingen
Notulen vorige vergadering: geen bijzonderheden.
Picknicktafel strandje: Ciske heeft overleg gehad met de gemeente (Bea Slagter) over de tafel. De
gemeente geeft toestemming voor het plaatsen van de tafel mits de bewoners zelf voor het
onderhoud zorgen. De commissie is het eens dat de tafel er moet komen, afhankelijk nog van de
kosten van de tafel. Het onderhouden van de tafel, de prullenbak en het strandje komt te liggen bij
de commissieleden. Afgesproken is dat er maandelijks een check plaatsvindt door één van de leden
volgens een planning. De commissie moet eerst akkoord geven op de offertes die aangevraagd zijn,
vervolgens worden er afspraken gemaakt over het onderhoud.
Speelplaats Wildervanck: Ciske heeft overleg gehad met de gemeente over de mogelijke speelplaats
aan de Wildervanck. De huidige voorzieningen voor kinderen zijn summier, verouderd en worden
niet gebruikt. Het idee is om een natuurlijke speelplaats te creëren naar een ontwerp van
landschapsbeheer binnen de gemeente. Er worden bewoners van de Wildervanck bij dit lopende
proces betrokken.
Trampoline van bewoners op gemeentegrond: Er is geconstateerd dat bewoners van de Wildervanck
een eigen trampoline op gemeentegrond hebben geplaatst voor algemeen gebruik. Helaas is dit niet
toegestaan gezien de mogelijke risico’s en daarbij horende aansprakelijkheid. De commissie laat het
aan de gemeente om hier tegen op te treden aangezien de gemeente eigenaar is van de grond waar
de trampoline op staat.
Actie:
Ciske stuurt de offertes voor de picknicktafel rond naar de leden voor een akkoord.
Ciske mailt de gemeente (Bea) over de mogelijkheden van een natuurlijke speelplaats.

Ciske benadert de bewoners van de Wildervanck voor inspraak in de nieuw te creëren speelplaats
aan de Wildervanck.
4. Ingekomen stukken
- Geboortekaart fam. Bakker.
- Uitnodiging “Vrijwilligers Bedankt!” (21 november Kielzog, www.kwartierzorgenwelzijn.nl ).
Bij deze gemeld, bij belangstelling voor kaarten dient men zich te melden bij Ciske.
- Uitnodiging “Groningse Beursvloer” (21 november Kielzog, www.kwartierzorgenwelzijn.nl ).
Er wordt niet ingegaan op het aanbod.
- Cursus aanbod “Verklaring Sociale Hygiëne”. Niet van toepassing
5. Financiën
Tonny doet verslag.
6. Activiteiten
- 21 november Smokkelspel Tripsbos, diverse aanmeldingen om te helpen. Ciske vraagt na of
de aanmeldingen goed doorgekomen zijn.
- Begin december werkgroep “Winterpret” bij elkaar laten komen voor het maken van een
draaiboek. Leden: Ciske, Ido, Tonny, Michel?, Silke?
- Optie: Verkeersveiligheid in de Vosholen
Actie:
Ciske vraagt Ijsvereniging Borger Compagnie of zij aan willen sluiten bij de werkgroep Winterpret.
Dian neemt contact op met wijkagent Robert Westerhof voor de activiteit Verkeersveiligheid.
7. Ontwikkelingen school
13 september was er een bijeenkomst voor het maken van de architectkeuze. Aanwezig waren de
gemeente, de Theo Thijssenschool, de St Anthoniusschool, twee bewoners uit de wijk en Ido namens
de bewonerscommissie.
Ido geeft aan dat er vanuit de gemeente goed om de bewoners gedacht wordt en dat deze groep
nadrukkelijk verzocht wordt om kritisch mee te denken in de besluitvorming. 13 september is er een
definitieve architect gekozen: Olco uit Zeist. Dit proces heeft een hele dag geduurd waarin de
verschillende groepen elk apart punten moesten toekennen aan de 4 verschillende architecten op
basis van vooraf besloten criteria waaraan de ontwerpen moesten voldoen.
De architectkeuze heeft alleen invloed op het ontwerp op de kavel tot aan het hek. De omgeving en
de verkeersveiligheid rond het nieuw te bouwen centrum wordt in een later stadium, maar vóór het
definitief ontwerp, besproken door de gemeente samen met de stuurgroep en de regiegroep
Kindcentrum Vosholen. De bewoners en de bewonerscommissie worden uitgenodigd voor deze
besprekingen om mee te denken en mee te besluiten over de omgeving, de verkeersveiligheid en het
verkeersplan rondom het kindcentrum. Zowel Rob Jager als Ido Pranger zijn tevreden met de gang
van zaken rondom het proces van de nieuwbouw in de wijk. De verwachte opleverdatum zal liggen
rond eind 2014/begin 2015.
8. Flyer/site
De website wordt bijgewerkt door John.
Er wordt gewacht met de productie van de nieuwe flyer in verband met het missen van concreetheid
in bepaalde onderwerpen. Naar verwachting zal er de tweede of derde week vn december een
volgende flyer uitgegeven worden.
9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
De adressenlijst wordt gecontroleerd en daar waar nodig aangepast.
Verder geen opmerkingen.

10. Volgende vergadering
Nog niet bekend.

Ciske sluit de vergadering om 20.40u

