
Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 
datum:07-02-2017 
 
Aanwezig: 
Wijkcommissie: John, Tonny, Marieke, Helena, Ciske 
School: Rob Jager 

Afwezig: 
Christien (m. k.) 
Nicole (m. k.) 
Margreet (m. k.) 
Berry (z. k.) 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 

 Helena en Margreet stappen helaas uit onze commissie, omdat hun straat (Kalkwijk) 

nu ingedeeld is bij de wijkcommissie van het Zuiderpark. We bedanken hun voor hun 

inzet! 

 De volgende vergadering maakt Marieke de notulen 

 
3. Mededelingen school: 

 Circusproject TTS 8 t/m 12 mei: 
De Theo Thijssenschool gaat samen met Circus Barani optredens verzorgen door de kinderen 
van de school van locatie Boswijk en Vosholen.(Verbinding Boswijk-Vosholen) 
De tent komt te staan op de plek bij het voetbalveldje aan de Croonhoven. 
Op 11 en 12 mei zijn er optredens van de verschillende groepen. 
Op 13 en 14 mei kan iedereen uit beide wijken tegen een gereduceerd tarief van € 5,00 naar 
het echte circus. 
Ouders betalen op 11 en 12 mei €2,00 per persoon. 
 

 Terreininrichting IKC 
De parkeervoorziening telt 100 parkeerplaatsen. Een deel wordt met groene bestrating 
gemaakt, met stickers van spelende kinderen. 
Dit betekent dat het op bepaalde tijden parkeerplaats is, maar ook op bepaalde tijden 
speelplaats.  Het is dan ook een buurtfunctie. Kinderen kunnen na schooltijd en in de 
weekenden en de vakanties hier dan ook spelen. 
Er komt een kiss- en ride zone en een stuk voor lang parkeren(voor de leerkrachten). 
De zorg is de oversteekplaats op de Croonhoven voor de fietsers. 
Rob vraagt of wij hier ook aandacht aan willen besteden, in samenwerking met Boswijk. 
Wij gaan dit bespreken. 
Actie :Ciske 
 

 Nieuwbouw IKC 
Op donderdag 2 februari is er weer een overleg geweest over het IKC. In maart wordt de 
bouw hervat. 
Stap 1: herstelwerkzaamheden van het gebouw dat er nu staat 
Stap 2: gebouw aardbevingsbestendig maken 
Stap 3: Verder bouwen 
Tijdspad: Oplevering: zomervakantie 2018 



4. Natuurlijke speelplaats 
Klinkertunnel: 
18 en 25 maart en 1 april gaan we fase 1 t/m 4 realiseren, samen met 3 mensen van het 
Belevingscollectief. Per dag zijn er 12 medewerkers nodig. Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd door Boswijk. Zij hebben ook een generator voor stroom. 
Marieke zorgt voor een flyer die we huis aan huis gaan bezorgen. Kort maar krachtig met 
alleen dit onderdeel. 
Marieke zet het ook op facebook van beide wijken en John zet het op de site. 
Ciske zorgt dat het in de nieuwsbrief van de 2 scholen komt ( Theo Thijssenschool en  
St.Antonius) 
Actie: Marieke 
Actie: John 
Actie: Ciske 
 
Marieke vraagt ook hulp aan AOCTerra 
Actie: Marieke 
 
N.B.NL doet is 11 en 12 maart. Dit is dus te vroeg 
 
Wildervanck: Ciske heeft een financiële bijdrage gevraagd van €1000, voor het realiseren van 
natuurlijk spelen aan de Wildervanck. We hebben antwoord terug gekregen, met een aantal 
opmerkingen(zie mail) Ciske gaat hierop een antwoord geven. 
Actie: Ciske 

 
5. Activiteiten 

Lasergunactie: deze activiteit gaan we even uitstellen. Er staat nu een smiley op de Klinker 
aan de kant van Boswijk richting de tunnel. 
Misschien is het ook mogelijk dat hij een poosje op de Croonhoven kan staan richting tunnel. 
Ciske informeert bij Boswijk. 
Actie: Ciske 
Verkeersactie( zie mail): wij gaan ons bezig houden met een veilige oversteekplaats bij de 
Croonhoven, i.v.m. nieuwe school en de natuurlijke speelplaats. 
Actie: Ciske (contact Boswijk en VVN antwoord terug sturen) 
 
Buitenspeeldag: In deze commissie zitten Ben Poker, John en Ciske 
Na de actie om mensen te werven voor de natuurlijke speelplaats komt er een actie om 
vrijwilligers te werven voor de buitenspeeldag. Via facebook en de site en de nieuwsbrief van 
de scholen. 
Actie: Ciske 
 
Garageverkoop 
 Actie Marieke 

 
6. Financiën 

Onze pot slinkt snel. Er zijn alleen maar uitgaven en geen inkomsten. Ciske gaat informeren 
bij Rob Hermans of er al iets bekend is van de financiële bijdrage voor onze wijk. 
Actie :Ciske 
 

7. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

 Vrijwilligersmarkt(mail)- Doen wij niet aan mee! 

 Vuilophaalsysteem(mail)- reageren wij niet op 

 Tonny zorgt voor een paar attenties 



Actie: Tonny 

 Kopij vrijwilligerskrant: stukje natuurlijk spelen 
Actie: Ciske 

 Nieuwe leden werven: Via Facebook 
Actie Marieke 


