Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
datum:15-04-2014
Aanwezig: John,Anneke,Jannie,Ciske (bewonerscommissie)
Rob Jager (Theo Thijssenschool)
Jos van Petersen,Oguz(belangstellenden wijkbewoners)
Afwezig:Inge, Tonny, Mike(nieuw lid) en Noor(nieuw lid)
Plaats:Theo Thijssenschool -locatie Vosholen
Aanvang:19.30 uur
1. Opening
Voorstelrondje
Ciske vertelt wat het doel van de bewonerscommissie is. Wij dienen als aanspreekpunt voor
de gemeente:als er dingen vanuit de wijk zijn kunnen wij dat aangeven bij de gemeente en
vice- versa.
Wij zijn in principe geen activiteitencommissie(dat hebben ze in een aantal wijken apart),
maar als er behoefte aan is organiseren wij ook activiteiten, bv. de buitenspeeldag met
Boswijk(dit jaar voor de 5e keer), ijspret e.d.
2. Notulen 13-02-2014
De actiepunten zijn gedaan of staan op de agenda
3. Mededelingen
 11 juni buitenspeeldag
 20 juni midzomeravondfeest Theo Thijssenschool locatie Vosholen
 31 augustus:kartonfestival
 Kindcentrum:de grond is gesaneerd. Peuterspeelzaal komt in Ketelhuis. We zijn druk
bezig met de verkeerssituatie om het gebouw en de parkeerplaatsen. Bewoners van
De Groninger Kroon en de Peppeling worden hier nauw bij betrokken. Ook is Ciske
namens de wijkcommissie bij de bijeenkomsten aanwezig. We hopen dat er in het
schooljaar 2015-2016 gestart kan worden in het nieuwe gebouw, maar als er
bezwaren zijn van omwonenden, wat wel zeer waarschijnlijk is, zal het later worden.
 Schapen aan de spoordijk:Hierover heeft iedereen een mail gekregen. Het is een
experiment in Hoogezand-Sappemeer. Via de media worden de bewoners op de
hoogte gesteld. Misschien krijgen de direct aanwonenden aan de spoordijk nog apart
bericht.
4. Ingekomen stukken
Geen! Alles is doorgemaild
5. Acties
o Lentefair gaat niet door omdat niemand de organisatie op zich wil nemen
o Buitenspeeldag 11 juni:vrijwilligers:worden gevraagd in de Nieuwsbrief van school.
Van ons is vrijwilliger:John(hele dag),Anneke(hele dag),Jannie(vanaf 13.30 uur)
Oguz(vanaf 12.15 uur)
o Veilig door de buurt:
 buurttafel in samenwerking met Veilig verkeer? Dit doen we misschien
volgend jaar



Dit jaar doen we de buitenspeeldag als actie.(je moet 3 jaar achter elkaar een
actie houden om het buurtlabel te behouden)
buurtlabel waar? Ciske vraagt nogmaals waar het label is aan Antoinette
Actie:Ciske

o Midzomeravondfeest 20 juni 17.00 uur-20.00 uur
 Wat wordt er van ons verwacht?Wij houden een verloting
 Oguz biedt een foto aan op acrylplaat of canvas als prijs
 Misschien handig om de opbrengst opzij te leggen voor over 2 jaar
Actie:Anneke
Verder geeft Ciske aan Rob door wie er van ons aanwezig zijn. Dan kunnen
we ook een poosje bij een attractie staan.
Actie :Ciske
Er komt een losse bladzijde met de aankondiging van het
Midzomeravondfeest in de flyer
Actie:Rob en Ciske
Wie zijn er die avond?
Anneke, Jannie, Oguz,John(?),Jos,Ciske
Ciske vraagt de rest van de leden
Actie :Ciske
o Schoonmaakactie:23 mei
Jannie overlegt met leerkracht groep 7/8 , (Peter de Lange) of dit uitkomt en hoe we
het gaan aanpakken dit jaar.
Wij zorgen voor :grijpers, vuilniszakken,plattegrond en een indeling van de straten,
iets lekkers voor kinderen en leerkrachten
Mooiman bellen om vuilniszakken weer op te halen
Actie:Jannie Meyer
6. Speelvoorzieningen
Alle speelvoorzieningen moeten door de wijkbewoners onderhouden worden. Gemeente
controleert één keer per jaar(visuele inspectie) Als het gevaar oplevert en wij doen er niks
aan worden speelvoorzieningen weggehaald.
Voorstel Ciske:de bewoners die dichtbij een speeltuin wonen,verantwoordelijk stellen voor
de speelvoorzieningen. Als ze zien dat er wat aan mankeert kunnen ze dat bij ons melden, en
dan moeten wij kijken of er geld is om een en ander te repareren.
Speeltoestellen kunnen ook worden verplaatst, en dan kun je ergens een natuurlijke
speelplaats maken. We wachten eerst af wat de school gaat doen, wat de speelplaats
betreft.
Idee voor de speelplaats aan de Wildervanck is: een boomstronk er neerleggen waar
kinderen op kunnen klauteren of een wilgenhut o.i.d.
We kunnen NL doet gebruiken voor het repareren van speelvoorzieningen, of andere
subsidies aanvragen.
We zetten het bovenstaande in de eerstvolgende wijkkrant.
Actie:Ciske
7. Flyer
 Schapen(Ciske)
 Nieuwe leden(Ciske)










Buitenspeeldag(Ciske)
Midzomeravondfestival(Rob en Ciske)-losse bladzijde op gekleurd papier
Kindcentrum(Brenda van de Wal)
Oproep nieuwe leden Kleine Meersterstraat/Kalckwijk(Ciske)
Speelvoorzieningen(Ciske)
Verlichting vanaf de rotonde naar de school(eerst even verifiëren of het echt gaat gebeuren?)
Actie: Mike?
Lay out door Renée Bergman(Ciske)
Drukken:Oguz of Renée Bergman(Ciske)
De flyer komt 23 mei uit.

8. Picknickbank
 Maaien
 Meer zand op het strandje
Jannie heeft Brondijk een mailtje gestuurd met de vraag of ze gratis zand wilden geven voor het
strandje. Hier heeft ze niks op gehoord. Ze heeft nog een mailtje gestuurd wat het kost om zand te
storten bij het strandje. Ook nog geen reactie. Jannie gaat nu de persoon op Facebook nog eens
benaderen die melde dat het via Nieboer kon. Als we hier meer van weten moeten we via de
nieuwsbrief van de scholen een oproep doen wie wil maaien en wie wil helpen het zand te verdelen.
Actie:Jannie en Ciske
9. Financiën
10. Rondvraag
*Compostbak doen we niet omdat hier geen animo voor is
*Datum volgende vergadering:begin september via datumprikker

