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Weten wat er leeft in de wijk!

Na een tijd waarin de ontwikkeling in de wijk Vosholen op een laag pitje stond is 
de woningmarkt weer aan het aantrekken. Voor mij als wethouder en voor ons 
gemeentebestuur een prettige constatering, en ik denk uiteindelijk, voor u als 
bewoners van de wijk ook. Er wordt weer gebouwd en de wijk komt een stap 
dichterbij de afronding. De gemeente heeft zelf ook een stap gezet door het 
aanleggen van de weg Croonhoven en door te starten met het realiseren van het 
Kindcentrum Vosholen, al loopt dat helaas vertraging op door de discussie over 
de kosten van het aardbevingsbestendig maken van het gebouw en het faillisse-
ment van de aannemer. Nieuwe (bouw)activiteit levert echter soms ook overlast 
op. Daarom is op initiatief van de Wijkcommissie De Vossenstreek een lijst van 
knelpunten aangegeven bij de gemeente. Dit was aanleiding om als gemeente 
samen met de Wijkcommissie een avond te organiseren voor alle inwoners van de 
Vosholen. 

Wat mij betreft een heel waardevolle bijeenkomst, waarbij uitgebreid is gepraat 
over thema’s als verkeer, groen, het Kindcentrum en de ontwikkelingen omtrent 
woningbouw. Het resultaat was een overzicht van maar liefst 201 opmerkingen 
van 84 unieke adressen. Een teken dat de inwoners van de Vosholen betrokken 
zijn bij hun eigen wijk en ook graag willen meepraten over hun eigen woonom-
geving. We hebben alle schriftelijk ingediende vragen en opmerkingen gelezen 
en uitgezocht hoe het zit.
In deze brochure kunt u lezen wat we hebben gedaan of gaan doen naar aanlei-
ding van uw vragen en opmerkingen, maar ook wat we niet doen. Heeft u na het 
lezen van deze publicatie of anderszins nog vragen of opmerkingen, dan horen 
wij als gemeentebestuur, al dan niet via de Wijkcommissie, graag wat er nog meer 
in uw wijk leeft.

Uiteindelijk kunnen we er misschien niet voor zorgen dat iedere inwoner van de 
Vosholen tevreden is over alles. Maar samen kunnen we er wel alles aan doen om 
er voor te zorgen dat De Vosholen voor bijna alle bewoners een prettige wijk is 
om in te wonen en te leven.

Met vriendelijke groet,
Ger Lindeman 
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling
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Voorwoord van de voorzitter van 
de wijkcommissie De Vossenstreek

Zoals jullie waarschijnlijk wel gezien hebben gebeurt er weer van alles in de
wijk  Vosholen.

Zowel zichtbaar als onzichtbaar wordt er van alles gedaan!
• De weg Croonhoven is natuurlijk aangelegd, wat de nodige commotie heeft 

opgeleverd en er worden weer huizen gebouwd en nieuwe wegen aangelegd;
• De vijver is uitgebaggerd en we hebben ervoor gezorgd dat er nieuw zand op 

het strandje is gekomen;
• De bouw van de school is stil gelegd, maar na een lange tijd van wachten lijkt 

het erop dat er nu toch weer wat staat te gebeuren!
• Wij hebben 30 kilometerstickers verspreid met de vraag wat de knelpunten 

zijn in de wijk;

Naar aanleiding hiervan is er een avond georganiseerd, samen met de gemeente, 
voor alle bewoners om de knelpunten van de bewoners te verzamelen. 
Deze avond is zeer goed bezocht. Daar werd ook aangegeven dat mensen 
het fijn vinden dat zulke avonden georganiseerd worden, dus we zullen in de 
toekomst kijken of dit weer mogelijk is. Over deze knelpunten leest u in deze 
brochure meer.
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Verder zijn we achter de schermen druk bezig met de volgende zaken:
•  de mogelijkheden bekijken (samen met de gemeente en een belevings- 

collectief ) voor natuurlijk spelen in de wijk;
•  het groenbeheer;
•  het voetbalveldje vanaf de Vaartwijk richting Weerestein;

En we hebben nog een aantal activiteiten georganiseerd nl.
• aandacht besteed aan het te hard rijden in de wijk d.m.v. een lasergunactie.
• samen met Boswijk weer een Buitenspeeldag georganiseerd voor de kinderen.
• meegewerkt aan het Midzomeravondfeest bij de Theo Thijssenschool. 

Gelukkig is de commissie versterkt met een aantal nieuwe leden. In de volgende 
Vossenpost zal ik iedereen aan u voorstellen. (Er kunnen altijd nog meer mensen bij!)
En we hebben binnenkort een gesprek met Peter Verschuren (wethouder 
gemeente Hoogezand-Sappemeer)
Kortom weer een hoop te doen voor ons als wijkcommissie!

Na de vakantie gaan wij u in een Vossenpost nader informeren over al deze  
ontwikkelingen.
Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe!

Namens de wijkcommissie,

Ciske van Egeraat
Emailadres: info@vossenstreek.nl
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Uitkomst avond

We hebben de vragen en antwoorden in thema’s onderverdeeld. 

1. Verkeer
We hebben een analyse gemaakt om de verkeersproblematiek in perspectief te 
plaatsen. De straten zijn herkenbaar als woonstraat ingericht en nodigen niet 
uit tot hard rijden. Daarnaast zorgt de ontsluitingsstructuur ervoor dat er weinig 
doorgaand verkeer zal rijden. In vergelijking met andere wijken in onze gemeente 
scoort De Vosholen redelijk goed.
De wijk De Vosholen is op twee locaties aangesloten op het hoofdwegennet, 
namelijk via de Boomgaard op De Vosholen en via Weerestein op Croonhoven. 
Gezien de structuur is het erg onwaarschijnlijk dat er veel doorgaand autoverkeer 
rijdt door de wijk (verkeer zonder herkomst of bestemming in het gebied).  
Nagenoeg al het autoverkeer zal bestemmingsverkeer zijn, met eigen wijkbewo-
ners, hun bezoek en het verkeer naar de school. 
We hebben ook gekeken naar het aantal geregistreerde verkeersongevallen in 
de wijk. In de periode 2001-2014 heeft geen enkel geregistreerd ongeval plaats-
gevonden in de wijk. Wat betreft de ruimtelijke inrichting zijn alle wegen in het 
gebied uitgevoerd in klinkerverharding en ze zijn niet heel erg breed. Fietsers 
maken gebruik van de rijbaan en er mag ook op de rijbaan geparkeerd worden. 
Verder is er geen wegbelijning aanwezig en zijn alle kruispunten gelijkwaardig, 
dus verkeer van rechts heeft altijd voorrang. Het is duidelijk dat je in een woon-
wijk rijdt, waarbij de erven rechtstreeks op de weg ontsloten worden. De wijze 
waarop de wijk is ingericht, nodigt niet uit tot hard rijden.
 
In de oude situatie zonder Croonhoven was er sprake van doorgaand verkeer 
door de wijk. Er zijn gevallen bekend van personen die wonen in Scheemda en  
via de wijk naar hun werk reden in de omgeving Stadscentrum. De hoeveelheid 
doorgaand verkeer is nu afgenomen. Dit zonder dat de hoeveelheid bestem-
mingsverkeer is toegenomen door de realisatie van Croonhoven en de gewijzigde 
aansluiting op Weerestein. Dat betekent dat de verkeersintensiteit op Weerestein 
lager moet zijn dan die op Vaartwijk is geweest. Ook zal er sprake zijn van een 
toename van de hoeveelheid verkeer op het noordelijk deel van Buitenlust.
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De straten waar de klachten vandaan komen.

Het aantal klachten verdeeld over de onderwerpen.
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Het parkeren van auto’s langs de rijbaan draagt bij aan het langzamer rijden van 
auto’s. Het instellen van een parkeerverbod doet dit effect teniet (waarbij er 
mogelijk verschuiving naar andere straten optreedt). Tegelijkertijd veroorzaakt het 
op straat parkeren wat overlast voor fietsers. Vooral het samenspel moet leiden 
tot de gewenste situatie. Het ontwerp is gebaseerd op 30 km. Aan alle doorgaan-
de wegen zijn trottoirs gerealiseerd. Boomgaard – Spoordijk is een bouwweg voor 
bouwverkeer en dus een onverharde weg. Er is behoefte aan een pad tussen de 
weg en het fietspad bij De Vosholen. Dit wordt binnenkort in het werk uitgevoerd. 
Croonhoven is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg en maakt daardoor deel 
uit van onze hoofdwegenstructuur. Op Croonhoven geldt een 50 km/uur-regime. 
In de plannen van de inrichting van de nieuwe school zit de aanleg van een voet-
pad tussen de wadi en Boomgaard. 

Croonhoven
De realisatie van Croonhoven heeft geleid tot een verandering van verkeerstro-
men voor de volgende wegen in het gebied: Vaartwijk, Weerestein, Wildervanck, 
Buitenlust ten noorden van Weerestein, aansluiting Buitenlust op de weg  
De Vosholen en aansluiting Buitenlust op Croonhoven. Er rijden fietsers over 
Croonhoven, bijvoorbeeld vanaf de tunnel naar 
Buitenlust. De bebording wordt nogmaals nader 
bekeken. Verder wordt het feit dat er niet over 
Croonhoven gefietst mag worden op een nader 
te bepalen manier gecommuniceerd. Er komt 
nog straatverlichting aan de oostzijde vanCroon-
hoven. Vluchtheuvels en de straat worden nog 
voorzien van belijning en markering. Hiervoor 
is echter een droge weg een vereiste. Er wordt 
te hard gereden over Croonhoven met nadelige 

gevolgen 
voor het 
overste-
ken. Om 
de situatie goed te kunnen beoordelen 
worden er snelheidsmetingen verricht  
en vindt overleg met politie plaats over 
handhaving. Naar de fietsoversteek zal 
worden gekeken.
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Weerestein en omgeving
Deze verkeer situatie zal beoordeeld worden met snelheidsmetingen/oordeel 
politie of hier daadwerkelijk sprake is van een verkeersonveilige situatie. 
Beperking van de doorstroming op Weerestein wordt besproken met de politie of 
zij kan handhaven, want er is sprake van hinder.
In de directe omgeving lijkt voldoende alternatieve parkeerruimte aanwezig te 

zijn. Ook het parkeren van auto’s 
dicht op de kruispunten wordt 
met de politie besproken. 
De wijkcommissie gaat een laser- 
actie houden. Dit is ook een 
kwestie van aanspreken van 
de buurtbewoners die te hard 
rijden. Door het invoegen  
achter geparkeerde auto’s van-

wege tegenliggers, daalt de snelheid van het autoverkeer wat gunstig is voor de 
verkeersveiligheid.
 
Omgeving Buitenlust zuidelijk deel
De aansluiting Buitenlust op De Vosholen wordt een fietsverbinding. Dit wordt 
eind 2016 uitgevoerd. Hierover wordt nog met de betrokken bewoners gecom-
municeerd. De vluchtheuvel van Croonhoven naar Buitenlust is te krap.  
Het ontwerp wordt tegen het licht gehouden. 
 
Boomgaard
Op Boomgaard wordt regelmatig te hard gereden. Er wordt een indicatieve snel-
heidsmeting gedaan en overleg met politie om te achterhalen of er sprake is van 
een verkeersonveilige situatie. Alternatief is dat we de wijkcommissie vragen hier 
ook een laseractie te houden, vergelijkbaar als op de Wildervanck.
De OCVcv en de gemeente zijn in onderhandeling met de eigenaar van de grond 
waarop de weg gerealiseerd moet worden. We hopen dat wij er dit jaar uit komen. 
Lukt dit niet, dan moet er een gerechtelijke procedure worden opgestart.
Langs Boomgaard staat een bordje met de tekst: “Bouwterrein, betreden op eigen 
risico”. Mocht u schade krijgen dan kunt u dit indienen bij de gemeente. 
Het ontbreken van een voetpad langs het tijdelijk stuk Boomgaard (bouwweg) is, 
omdat dit een tijdelijke weg is. Hierlangs wordt geen voetpad aangelegd. 
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Bij de nieuwe school komt een grote parkeerplaats die ontsloten wordt op 
Boomgaard. Daarnaast komen er aparte paden voor langzaam verkeer vanaf 
Boomgaard naar de school.

Legoblokken De Landerijen
Wat betreft het verwijderen van de zgn. Legoblokken bij De Landerijen zijn er 
voor- en tegenstanders. De voorstanders zien als voordelen dat de verkeersdruk 
over de wijk verspreid wordt en dat ze aan het verminderen van de drukte bij de 
school bijdragen. De tegenstanders vrezen een hogere snelheid van het verkeer 
door De Landerijen. Het wegprofiel van De Landerijen is wezenlijk anders dan het 
profiel van Boomgaard. Boomgaard heeft een bredere rijbaan en heeft aan beide 
zijden een vrij liggend voetpad, waardoor deze zijn functie als wijkontsluitings-
weg kan vervullen. De Landerijen is een woonstraat met een smaller wegprofiel 
en zonder voetpad. Om redenen van leefbaarheid en verkeersveiligheid is het 
ongewenst om veel doorgaand autoverkeer door De Landerijen toe te laten.
De relatie met de school is aanwezig. De drukte bij de school is vooral tijdens 
het in- en uitgaan van de school, waarbij de tijdstippen grotendeels buiten de 
reguliere spitsuren liggen. Het effect van het spreiden van het verkeer via de Lan-
derijen lijkt daardoor beperkt. Het voorstel is om de blokken te laten staan tot het 
moment dat Boomgaard ‘rechtgetrokken’ is.
 
Verkeerssituatie bij de school
De oversteek bij school wordt als onveilig ervaren. In het verleden zijn hier al 
enkele voorzieningen getroffen en zijn er verkeersbrigadiers ingezet. Tot de 
nieuwbouw gereed is, zal de situatie hier ongewijzigd blijven. Met de school 
wordt overlegd of er weer verkeersbrigadiers kunnen komen. Ouders die willen 
brigadieren worden verzocht 
zich te melden bij school.
Bij de huidige school is een 
parkeerprobleem. Er wordt o.a. 
in de berm geparkeerd. Het 
klopt dat bij de huidige school 
te weinig parkeerplaatsen zijn. 
Pas bij de nieuwbouw wordt de 
situatie verbeterd.
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In het verleden is in overleg met de school een aparte entree gemaakt voor 
fietsers en voetgangers en zijn paaltjes geplaatst om de oversteek vrij te houden 
van geparkeerde auto’s. Kinderen moeten straks zowel de Klinker als Croonhoven 
oversteken om bij school te komen. Deze oversteken worden als verkeersonveilig 
ervaren. Het ontwerp van beide oversteken wordt nader bekeken.

2. School
In april 2015 is besloten om het kindcentrum Vosholen te gaan versterken in 
verband met de aardbevingsproblematiek die ook in de gemeente Hoogezand-
Sappemeer merkbaar is. Aangezien dit kindcentrum reeds in aanbouw was en er 
al een aantal gebouwonderdelen gereed waren, heeft men onderzocht hoe het 
gebouw alsnog op de meest efficiënte manier versterkt kon worden. Aanvankelijk 
was de gedachte dat dit een paar weken, hooguit een paar maanden opont-
houd zou betekenen, omdat men op dat moment nog onbekend was met dit 
fenomeen. Daarnaast waren de normen hoe gebouwen te versterken nog volop 
in ontwikkeling. Dit hele proces van technische uitwerking en vergoedingen in 
samenwerking met de NAM moest nog op gang komen. Het proces van  
herengineering en bekostiging hiervan heeft om deze redenen langer geduurd 
dan aanvankelijk werd aangenomen. 

Toen er grotendeels overeenstemming was over de technische uitwerking en de 
bekostiging zodat we de bouw weer konden opstarten, ging WBC (de bouw- 
kundige aannemer) failliet.  De erfenis was een onaf gebouw met de wetenschap 
dat met elke maand de kwaliteit van het reeds gebouwde verder af zou nemen. 
Inmiddels hebben we op de snelst mogelijke manier en voor deze situatie de best 
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mogelijke manieren een nieuwe aannemer geselecteerd door een BVP (Best Value 
Procurement)-aanbesteding. Met BAM, waaraan we voorlopig deze aanbesteding 
hebben gegund, hebben we een partij die voldoende expertise heeft om het 
gebouw af te bouwen. De fase waar we nu middenin zitten, wordt de concretise-
ringsfase genoemd. In deze fase worden alle stukken naast elkaar gelegd. Deze 
worden getoetst aan de projectdoelstellingen en concreet gemaakt. Hierna kun-
nen we overgaan tot definitieve gunning. Naar verwachting zal dit begin juli 2016 
zijn, waarna de bouw in samenwerking met de overige partijen zo snel mogelijk 
weer opgestart zal worden. De oplevering van het gebouw voor 500 kinderen en 
met een volwaardige gymzaal is in ieder geval vóór de zomer van 2017, zodat het 
gebouw vanaf augustus 2017 in gebruik genomen kan worden. 
 
Andere vraagstukken
De leerlingenprognoses waarop de grootte van het kindcentrum is gebaseerd, 
zijn in het afgelopen jaar gewijzigd. Deze laten binnen een paar jaar een groei van 
500 naar 600 leerlingen zien.  Op dit moment is er nog een onderzoek gaande 
door de architect van het kindcentrum naar de ruimtelijke mogelijkheden om op 
de huidige kavel het kindcentrum uit te breiden met circa 500 m2 voor de extra 
leerlingen.  
 
Infrastructuur en buitenruimte
Het organiseren van alle verkeersstromen voor het halen en brengen, inclusief het 
parkeren is al een uitdaging. Verkeerskundige onderzoeken zijn hiervoor opge-
start. Inclusief een forse waterberging moet dit op de huidige kavel passen. Hoe 
we dit vorm kunnen geven voor 100 leerlingen extra is nog een extra uitdaging 
want de infrastructuur willen we wel in één keer goed hebben, terwijl nu nog 
niet bekend is hoe de uitbreiding eruit gaat zien. Hetzelfde geldt voor de directe 
buitenruimte van het kindcentrum, dat als schoolplein moet gaan dienen. 
 
Communicatie verder
In het geval dat er dit soort grote mijlpalen in het verschiet liggen, wordt dit 
nog met de wijk gedeeld tijdens een informatiemoment. Als er geen nieuws  
te melden is, wordt er ook geen informatie verstrekt.
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3. Groenonderhoud 
Groenvoorzieningen worden afgemaakt als de door de projectontwikkelaar 
ontwikkelde terreinen worden overgedragen aan de gemeente. Er wordt gekeken 
of er met de projectontwikkelaar afspraken kunnen worden gemaakt, zodat de 
gemeente de terreinen eerder te laten onderhouden.
Door de slecht onderhouden lege kavels word tuinafval gestort op de braak-
liggende stukken grond. De onbebouwde kavels worden in opdracht van de 
projectontwikkelaar door een groenaannemer 2-3 keer per jaar gemaaid, waarbij 
het maaisel wordt afgevoerd. Daarmee wordt de begroeiing lager en bloemrijker. 
Zo wordt het beeld ook netter en de kavels minder uitnodigend om illegaal 
(groen) afval te storten. Het groen tegenover Mantelappel wordt nu halfjaarlijks 
gemaaid. Dit groen ligt nu in voltooid bebouwd gebied. 

Het strandje valt nog onder de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar. 
De grond is nog niet overgedragen aan de gemeente. Met de onderhoudsploeg 
wordt besproken of de berenklauw periodiek kan worden afgemaaid. Door uit-
putting zal de plant dan verdwijnen. De gronden aan Veiling en De Tuinderij zijn 
nog van de projectontwikkelaar en moeten nog door hen worden afgewerkt.

We hebben de onderhoudsploeg voor groen opnieuw geïnstrueerd, zodat de 
dagproductie van groenafval aan het einde van de werkdag wordt opgeruimd. 
Verder wordt in de wijk De Vosholen een aparte onderhoudsploeg ingezet om het 
groen te verzorgen. Illegale stort van groenafval door bewoners op en naast de 
geluidswal is een terugkerend probleem. Om die reden is in ieder geval beheer 
door schapen gestart. Daarmee wordt de wal netter en hopelijk minder uitnodi-
gend voor vuilstort.
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Speeltuinen
De gemeente is verantwoordelijk voor het groenonderhoud en heeft hiervoor in 
De Vosholen een aparte ploeg ingezet. De speeltuinen worden periodiek gecon-
troleerd en veilig gehouden. Verouderde toestellen die veilig zijn, worden niet 
vervangen. Tendens is dat in de gemeente steeds meer speelplekken worden 
overgedragen aan bewonersverenigingen of worden opgeheven om financiële 
redenen.  Met de bewonersvereniging wordt hierover gesproken.
Uitlaten van honden op speelplekken is niet toegestaan. Overlast door honden-
poep is een probleem in de hele gemeente en er valt moeilijk op te handhaven. 
Het is vooral een mentaliteitskwestie van de hondeneigenaar. Bewoners wordt 
gevraagd elkaar hierop aan te spreken. Gelet op de komende gemeentelijke 
samenvoeging staat ter discussie of er nog een hondenbeleid wordt opgesteld.
Met de bewonersvereniging wordt gekeken naar het realiseren van natuurlijke 
speelplekken. Vanwege het overschot aan speelplekken in de gemeente worden 
er geen toestellen op bestaande ‘gewone’ speelplekken bijgeplaatst en wordt het 
aantal ‘gewone’ speelplekken verminderd. 

Voetbalveld
Er is geen ruimte meer voor de kinderen in de wijk sinds de aanleg van 
Croonhoven en de verdwijning van het voetbalveldje achter Wildervanck.  
Het voetbalveld Weerestein gaat verdwijnen. Er is geen alternatief in de nabije 
omgeving. Op straat voetballen is geen optie, vanwege het verkeer. In overleg 
met de wijkcommissie zal tussen Croonhoven en Wildervanck, in de hoek met 
Vaartwijk, een trapveldje worden gerealiseerd.
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Onderhoud
• Op de spoordijk/geluidswal zijn door het uitblijven van onderhoud spontaan 

bomen en struiken gaan groeien. Door aanhoudende meldingen over on- 
gewenste verruiging van de geluidswal en het overwaaien van onkruid is  
beheer door schapen ingezet. Maar dit beheer werd weer sterk bemoeilijkt 
door de spontane bomen- en struikengroei. Daarnaast was door deze sponta-
ne groei de watergang van het waterschap langs De Veiling niet meer schoon 
te maken. Daarom is de spontaan gegroeide beplanting grotendeels afgezet. 
Plaatselijk zal dit weer uitgroeien.

•  In enkele straten in De Vosholen wordt de haag aan voorzijde en bovenzijde 
contractueel door de gemeente geknipt. In de overige straten ligt deze verant-
woordelijkheid bij de individuele bewoner, ongeacht koop of huur.

•  Opgroeiend gras rond bomen wordt nog maar maximaal 1 keer per jaar 
gemaaid om schade aan de stam door de bosmaaier te voorkomen. Hierdoor 
ontstond zeer veel uitval van bomen. Door te stoppen met dit maaien is de 
kwaliteit van de bomen verbeterd. Rond obstakels als paaltjes moet periodiek 
worden gemaaid. Dit is opnieuw doorgegeven aan de onderhoudsploeg voor 
De Vosholen.

•  Op de spoordijk richting Kalkwijck ligt allemaal rommel aan de kant van het 
spoor. Als bewoners zich willen inzetten voor het opruimen van rommel, dan 
zorgt de gemeente /IBOR voor het plaatsen van een container of het 
verstrekken en afvoeren van afvalzakken. Mogelijk kunnen dan ook grijpstok-
ken worden uitgeleend. Met de onderhoudsploeg wordt besproken  
of deze periodiek het zwerfafval langs het fietspad en op andere locaties in de 
wijk wil verwijderen, waardoor het geheel schoner wordt. De ervaring in de 
gemeente is dat het plaatsen van afvalbakken niet het gewenste effect heeft.

•  Inzameling plastic afval wordt met het team Reiniging besproken.
•  Met de onderhoudsploeg wordt besproken of de rommel op en langs het 

fietspad verwijderd kan worden, waardoor het fietspad schoner wordt. 
De ervaring in de gemeente is dat het plaatsen van afvalbakken niet het 
gewenste effect heeft. 
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•  We gaan bespreken met het verantwoordelijk wijkteam over vervuiling en 
zand dat de tunnel inloopt. De tunnel is waarschijnlijk te laag om de reguliere 
veegauto te kunnen gebruiken.

•  Het veldje Buitenlust is in eigendom bij Acanthus en is geen openbare groen-
voorziening. Om die reden legt de gemeente geen pad aan. Acanthus heeft 
aangegeven het veldje niet (tijdelijk) in gebruik te geven bij derden.

4. Ontwikkeling Plandeel 2 Vosholen
Met de OCVcv heeft de gemeente afgesproken dat vanaf 1 januari 2019 er  
woningen gerealiseerd mogen worden in plandeel 2 van De Vosholen. De ver-
wachting is dat de eerste woningen gerealiseerd worden langs Croonhoven en 
dat de woningbouwproductie van Croonhoven naar de Kleinemeersterstraat gaat 
verlopen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelaar die het plan gaat realiseren. 
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