Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
datum:19-01-2016
Plaats:Theo Thijssenschool -locatie Vosholen
Aanvang:19.30 uur
Aanwezig :
wijkcommissie:Noor Struyk,John de Bruijne, Tonny Kremer, Marieke Camron,Oguz Ociaz, Christien
van Rennes,Ciske van Egeraat
wijkmanager:Rob Hermans
Veilig Verkeer Nederland: Robin Inpijn (vanaf 20.15 uur) verkeersdeskundige
Afwezig: Rob Jager (adjunct-directeur Theo Thijssenschool)
1. Opening
Ciske heet iedereen van harte welkom, met name Christien, als nieuw lid van de commissie,
die ons al een hoop werk uithanden heeft genomen. We doen een kort voorstelrondje
2. Mededelingen
 Midzomeravondfeest:subsidie gemeente
Tonny stuurt gegevens en dan krijgen we dit geld.
 We hebben een uitnodiging gekregen van Patricia van de VVD. We gaan hier met een
aantal mensen naartoe.
3. Mededelingen school
Nieuwe school:Rob is er niet, dus dit punt komt te vervallen.
4. Wijkplan
We hebben een rondwandeling door de wijk gemaakt en hebben de knelpunten van bewoners
geïnventariseerd. We vinden het jammer dat George Kievitsbosch niet bij deze vergadering
aanwezig is.
Rob Hermans legt uit dat hij wel contact met hem heeft gehad , en dat hij begin februari met
hem de verkeersituatie gaat bekijken, en dan een afspraak met ons maakt.
Op 4 februari heeft Rob Hermans contact met een stedenbouwkundige en zal er een bordje:
“doodlopende weg” op de Vaartwijk geplaatst worden.
Verder hebben we ook een schrijven van George Kievitsbosch gehad met het verzoek of we zo
snel mogelijk willen aangeven waar het trapveldje kan komen.
Hiervoor zijn flyers gemaakt door Ciske voor de bewoners aan het begin van de Vaartwijk en
een aantal langs de Wildervanck, en aan het begin van de Weerestein en dan richting
Vosholen. Bewoners kunnen bezwaar aantekenen.
De natuurlijke speelplaats willen we het liefst op de grond van Arcantus. Zij willen niet
meewerken.
Een tweede optie is dan voor ons in het verlengde van de Weerestein omdat daar ook geen
huizen gepland zijn. Je kunt het dan eerst nog doortrekken tot aan de bosjes.
Wij willen dan wel dat er een veilige oversteekplaats voor de kinderen is met
voetgangerslichten.
Christien gaat de knelpunten verdelen in verkeersknelpunten en andere knelpunten.
Rob wijst ons er nog op dat je een breed draagvlak met creëren en dat je het niet iedereen
naar de zin kan maken.

5. Actie Veilig verkeer (Verkeerslabel)
We willen graag een lasergunmeting op verschillende plaatsen, nl .een half uur op de
Boomgaard en een half uur op de Weerestein.
De wijkagent houdt dan de auto’s aan en kinderen van de school gaan de mensen aanspreken
op hun snelheid.
We moeten met Rob bespreken op welke datum we dit gaan en welk tijdstip.
Daarna VVN mailen en dan zorgen zij voor een wijkagent.
Ciske neemt contact op met Rob
Er zijn nog meer leuke projecten, zoals een verkeersveilige schoolomgeving.
Robin Inpijn stuurt ons het een en ander op. Ook met folders die het VVN heeft.
Ook stuurt Robin een voorbeeld voor een enquête.
6. Activiteiten
 Kern met Pit: Natuurlijke speelplaats. We hebben besloten daar nog niet aan mee te
doen. Het kost een hoop tijd voor de presentatie en we hebben nog geen plek!
Boswijk wil ook graag meedenken met, en misschien meebetalen aan de natuurlijke
speelplaats.
 Ijspret draaiboek: Ciske stuurt het aangepaste draaiboek naar iedereen door.
Voor de vergunning kunnen we bij Oguz terecht.
 Afvalproject: samen met school, Rob , gemeente. NME en schapenboer
Dit moeten we even kortsluiten met Rob Jager en met de boer.
Rob Hermans stuurt e-mailadres van de boer.
 NLdoet: strandje-12 maart 13.00 uur-15.00 uur (€250,00) Tonny regelt zand en
drinken en wat lekkers, samen met Ciske
apparaat om het onkruid los te maken.:Tonny
 Midzomeravondfeest 24 juni: wat doen wij?
Hier denken we nog even over na! Is een 30 km. actie wat om te doen met de
remweg?
 Buitenspeeldag
Ben Poker heeft mailtjes rond gestuurd aan de vrijwilligers van vorig jaar. Wij weten
nog van niks. Oguz stuurt de mail door.
Wij besluiten, dat als de buitenspeeldag aan de andere kant van de tunnel is, dat we
dan niet meer meedoen.
7. Financiën
8. Rondvraag
 Nieuw lid Kleinemeersterstraat: Fre Fictorie
We besluiten dat er alleen maar mensen in de wijkcommissie mogen die ook in de wijk
wonen! Ciske stuurt een mailtje.
 Vrijwilligerskrant: Ciske stuurt deadline van kopij op. Marieke wil er wel wat voor
schrijven.
 Website: We besluiten dat we het zo laten als dat het nu gebeurt, dus met de
webmaster van Boswijk.

Voornaamste knelpunten in het verkeer:
Boomgaard die niet klaar is (bouwweg)
Betonblokken (zijn de meningen over verdeeld)
Bord: “doodlopende weg” Vaartwijk
Te hard rijden Weerestein: drempels of verhoging
Verlichting oversteekplaats Croonhoven- voor fietsers en voetgangers

Robin Inpijn raadt aan om het eerst met de gemeente te bespreken, en als we er dan niet uitkomen,
met VVN.

