Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
Datum: 13-03-2013
Plaats: Theo Thijssenschool, locatie Vosholen
Aanvang: 19:30 uur
Aanwezig wijkcommissie: Ciske, John, Dina, Ido
Aanwezig Theo Thijssenschool: Rob Jager
Afwezig wijkcommissie: Pian, Antoinette, Dian, Tonny
Afwezig genodigden: Gerard Renkema, Ivo Heyenrath, Bea Slagter, Michiel Smit.
1. Opening
Ciske heet iedereen welkom om 19.35u als voorzitter
2. Projectleider gemeente over ontwikkeling wijk De Vosholen.
Afgezegd wegens ziekte. Ido heeft gevraagd of er vóór 6 april schriftelijk gereageerd kan
worden zodat het meegenomen kan worden in de flyer. Actie Ido
3. Notulen 11-10-2012
goedgekeurd
4. Mededelingen
o Picknicktafel
De tafel is te koop voor € 350,00 bij een bedrijf in de buurt. Datum voor
plaatsing is 5 april 2013 om 16.00 uur. Idee van Ciske is om de pers erbij uit
te nodigen en 2 kinderen van de Theo Thijssenschool, locatie Vosholen en 2
kinderen van de St. Antoniusschool.
Rob regelt het op de Theo Thijssenschool en Ciske op de st. Antoniusschool.
Ciske schakelt de pers in en bestelt de bank.
Hij moet wel verankerd worden. Leden van de wijkcommissie die kunnen zijn
van harte welkom!
Ciske zorgt voor champagne, kinderchampagne en glazen.
Bea Slagter en de projectontwikkelaar worden ook uitgenodigd door Ciske
Actie:Ido,Ciske
o Speeddate burgemeester
Ciske en Ido gaan op 27 maart naar de speeddate met de burgemeester. De
wijk wordt voorgesteld en de Burgemeester uitgenodigd voor een rondgang
door de wijk. Actie:Ido,Ciske
o Ontwikkelingen Kindcentrum
Rob Jager geeft aan dat er momenteel vorm gegeven wordt aan de indeling
van de school en het terrein in een voorlopig ontwerp. Eind maart dient dit
gereed te zijn. Ido geeft aan dat er vanuit de gemeente veel aandacht
geschonken wordt aan de mening van de bewoners aangaande de
infrastructuur. De bewoners worden in het gehele proces meegenomen. Ido
vraagt de gemeente om een schriftelijke voortgang zodat deze te plaatsen is
in de flyer aan de bewoners van de wijk. Actie:Ido
o Draaiboek ijspret
Het draaiboek voor de ijspret is in detail uitgewerkt. Zodra het ijs sterk
genoeg is, kunnen we het draaiboek erbij pakken en direct handelen. In
september/oktober 2013 wordt hij opnieuw ter tafel gebracht om hem te
updaten voor de winter 2013/2014.

5. Straatspeeldag
Datum is 12 juni 2013. Het thema van de straatspeeldag is Sport en Spel. Samen met Boswijk
wordt deze dag ontwikkeld in een apart werkgroep. De scholen zijn hier ook in meegenomen
evenals de inzet van de sportcoach (Michiel Smit).Wie van ons wil er meehelpen? Graag
opgeven bij Ciske
Ido vraagt sportcoach of hij spelletjes voor de straatspeeldag weet, en nodigt hem uit voor
de vergadering van de straatspeeldag op 3 april om 19.30 uur in de Tibbe.
6. Natuurlijke speelplaats (Bea Slagter)
Woensdag 20 maart is de werkgroep Natuurlijke speelplaats weer tezamen om het
uitgewerkte plan van Heileen Tockes(groenbeheer) te bekijken en verder afspraken te
maken. Er is ondertussen contact geweest met de Projectontwikkelaar om akkoord te krijgen
voor het gebruik van de grond. Deze wil eerst een uitgewerkt plan zien voordat er een
akkoord gegeven kan worden. De gemeente wil ook toestemming hebben van de
wijkcommissie, aangezien het misschien om een tijdelijk project gaat. Als er huizen komen of
een weg, moet de speelplaats verplaatst worden.
De leden die er zijn geven toestemming!
7. Sportcoach: activiteiten in de wijk (Michiel Smit)
Helaas afwezig: wordt separaat uitgenodigd in kleiner comité. Het doel van de sportcoach is
om sport- en spelactiviteiten in de wijk te organiseren met bewoners en de scholen.
8. Verkeersactie
30 km. actie:Van Boswijk mogen wij meedoen met deze actie, gezamenlijk met de politie,
Margrietpark en Boswijk. Margrietpark moet nog toestemming geven. Datum nog onbekend!
Daarnaast kan Antoinette via VVN een aantal zaken organiseren voor een andere
verkeersactie:Wijkgericht werken. Veilig door de buurt met allerlei activiteiten. Je kunt hier
als wijk een label mee halen. Begin april horen we hier meer van van Antoinette. Het lijkt ons
wel leuk om dit in onze wijk te organiseren samen met Boswijk.
Rob Jager geeft aan dat er vanuit de school een verkeersbrigadier het voortouw neemt met
dit soort zaken. Annemarie Nijborg coördineert dit. Rob communiceert haar e-mailadres
zodat er contact gelegd kan worden en er ook samenwerking met de school kan
plaatsvinden.
9. Flyer
Wat
Nieuwe samenstelling wijkcommissie/stukje Ido,stukje Ciske
Picknicktafel
Speeddate burgemeester
Natuurlijke speelplaats
Verkeersactie
Straatspeeldag
Kindcentrum
Sportcoach
Mensen met honden/kleding/hondenpoep
Ijspret/diepte vijvers
Oproep bewoners:ideeën enz.
Ontwikkeling wijk
Advertenties plaatsen- gratis voor mensen uit de wijk/anders
€25.00 per advertentie

wie
Ido/Ciske
Ciske
Ido
Ciske
Antoinette
Ciske
Ido via MS
Michiel Smit/Ido
Antoinette
Ciske
Ido
Ido/projectleider/Gerard
Renkema
Ciske

Schoonmaakactie 17 mei
Midzomernachtfeest Theo Thijssenschool
Advertentie gratis voor bewoners zelf met een bedijf in de wijk
Advertenties van buiten de wijk:€25.00
Veiling Theo Thijssenschool

Dina
Rob
Ciske
Rob

Gekozen is voor een a-5 formaat boekje gezien de hoeveelheid.
Marjon Schuurman van de Wildervanck wil hem wel drukken.
Ciske vraagt of alles op A4-formaat aangeleverd kan worden.
Kopij inleveren :uiterlijk 6 april!
Maandag 8 april:alles naar de drukker
12,13 en 14 april:Flyer bezorgen
10. Rondvraag en w.v.t.t.k.
- Ingekomen stukken:
Kerstkaart Pian
Voorlichting Drank- en warenwet
Cursusaanbod Kwartier
- Midzomernachtfeest:Rob zegt dat ze ieder jaar het midzomernachtfeest houden. Tot nog toe
altijd op de locatie Boswijk. Dit jaar willen ze het op de locatie Vosholen houden. Wij zijn van
harte welkom.(Datum nog onbekend)
Tevens wordt er een bijdrage van de wijkcommissie gevraagd. Wij hebben dit nog even ter
discussie gelaten. Het hangt er ook vanaf wat wij aan de natuurlijke speelplaats gaan
bijdragen. In principe staan we er niet onwelwillend tegenover.
Sluiting vergadering om 21.25u.
Besluitenlijst 13-03-2013
Datum Actie
13-03
Ontwikkeling Vosholen op papier
13-03

13-03
13-03
13-03
13-03

13-03
13-03
13-03

13-03

Wie
Ido

Gereed
5 april

Picknicktafel:
Bestellen
Verankeren
Pers uitnodigen
Kinderen beide scholen uitnodigen
Kinder -en gewone champagne en glazen
Wijkcommissieleden en bewoners welkom!
Speeddate burgemeester
Ontwikkeling Kindcentrum
Draaiboek ijspret
Straatspeeldag
Sportcoach vragen:spelen sport
Vrijwilligers:opgeven bij Ciske
Natuurlijke speelplaats
Sportcoach uitnodigen
Verkeersactie
School:Annemarie Nijborg:e-mailadres

5 april
Ciske
Ido
Ciske
Rob/Ciske
Ciske
Ciske
Ido/Ciske 27 maart
Ido
Ido/Ciske Okt.2013
Ido/Ciske
Ido
3 april
Ido/Ciske
Ido
Antoinette
Rob

20 maart
z.s.m.
z.s.m.

Flyer:zie overzicht flyer
Bericht Gentiana

John
Ciske

6 april
z.s.m.

