
Notulen  vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 
datum:05-10-2015 
 
Plaats:Theo Thijssenschool -locatie Vosholen 
Aanvang:19.30 uur 

1. Opening 
 Aanwezig: Wijkcommissie:Marieke,John, Oguz,Tonny,Ciske 
   Adjunct-directeur Theo Thijssen:Rob jager 
 Afwezig:             Mike en Noor 

2. Mededelingen 

 Promotieborden Vosholen:Er zijn promotieborden gemaakt door de gemeente voor 
de Vosholen. De kinderen van de Theo Thijssenschool hebben hieraan meegewerkt 
door tekeningen te maken. Noor , Marieke en John zaten in de jury. Zij hebben een 
aantal tekeningen geselecteerd(uit ruim 200 tekeningen). De projectontwikkelaar 
heeft hier weer een paar uit geselecteerd die op de borden zijn gekomen. De school 
wil graag dat het logo van de school op de borden komt, omdat zij eraan hebben 
meegewerkt. Marieke vraagt of dit mogelijk is. 
Marieke gaat ook naar de officiële gebeurtenis op woensdag 6 oktober. Dit vind plaats 
op school. 
Actie: Marieke 

 Schoonmaakactie i.s.m. schapenboer en gemeente: Dit vindt in het voorjaar plaats 
samen met school en wijkcommissie. Er komt een thema: Afval, gemeentebreed ,in 
samenwerking met de gemeente en het NME. Hier kunnen wij goed bij aansluiten! 

 Bosjes tegenover Klinkertunnel(in samenwerking met Boswijk): Rhea van Boswijk 
maakt zich hier hard voor. Wij hebben ons erbij aangesloten. 

 Weg in het verlengde van de Klinkertunnel: Hier zijn ze druk mee bezig. We zijn 
benieuwd naar de snelheid die gehanteerd wordt op deze weg. 

 
3. Mededelingen school 

 Nieuwe school: de bouw ligt stil. Gemeente heeft aanvraag ingediend bij de NAM, 
i.v.m.  aardbevingsgevaar, vooral wat de schoorsteen betreft. 

 Midzomeravondfeest: Dit vind plaats op 24 juni 2016, locatie Vosholen. De 
wijkcommissie levert een bijdrage van €500,00. Ciske schrijft een brief aan Rob 
Hermans, of er evenals vorig jaar ook een bijdrage van de gemeente kan komen van 
€500,00. 
Tevens denken we na over een verloting of een andere actie tijdens deze avond om 
het geld weer terug te verdienen. 
Actie:Ciske(schrijft brief) 
Actie:Allen – wat gaan we als wijkcommissie doen op deze avond? 
 

 
4. Evaluatie buitenspeeldag 
 Het was weer een geslaagde dag, maar evenals andere jaren weer weinig vrijwilligers! 
 Sommigen vonden het jammer dat het maar aan één kant van de tunnel was, nl. aan de 
 Boswijkkant. Anderen vonden dit juist wel weer compact en knus! Je hebt dan ook maar 1 
 koffietent nodig. 
 We moeten ons afvragen of we het volgend jaar wel weer een buitenspeeldag willen, als er 
 steeds zo weinig  vrijwilligers zijn, en er geen nieuwe mensen bijkomen voor de organisatie. 

 
 



5. Actie Veilig verkeer(Verkeerslabel) 

 Ciske stuurt mogelijkheden door. In februari plannen we een datum en een actie! 

6. Wijkplan Vosholen  
We kregen het volgende bericht van:George Kievitsbosch,Adviseur Groen werkmaatschappij 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR): 

Op dit moment ben ik bezig om in samenspraak met bewonersverenigingen het begrip “wijkplan” te 
introduceren. In een dergelijk plan (de vorm waarin het wordt gegoten is volkomen vrij) geven de 
bewoners aan hoe ze aankijken tegen de openbare ruimte in de eigen wijk en hoe daar in de eigen 
beleving mee omgegaan zou moeten worden. Dit betreft alle aspecten van de openbare ruimte: 
groen, wegen, water, verlichting, straatmeubilair, spelen etc.. Uitgangspunt is daarbij wel de 
bestaande wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en het huidige, beschikbare budget voor beheer. 
Maar binnen deze contouren is er nog veel speelruimte voor de inzet van mensen, waar een plus 
gewenst is, waar het een tandje minder zou mogen of waar aanpassing van de openbare ruimte 
gewenst is. Met een wijkplan zullen rollen van gemeente/IBOR beter vormgegeven kunnen worden 
(alles binnen de mogelijkheden in tijd- inzet- geld van betrokkenen), kan de communicatie 
vergemakkelijken en kunnen verschillen in verwachtingen tegen het licht worden gehouden. 
 
Aangezien wij al erg veel energie hebben gestoken in allerlei plannen(zoals natuurlijke speelplaats op 
verschillende plekken, verbetering van de wegen, verlichting enz. ), en er weinig van terecht is 
gekomen omdat de grond niet van de gemeente is,maken we eerst een afspraak met deze meneer 
om te kijken wat de mogelijkheden zijn! 
Actie: Ciske 

 Kern met Pit:Natuurlijke speelplaats- Ciske kijkt of ze het plan nog heeft van de 
natuurlijke speelplaats en dient deze dan in. Actie:Ciske 

 Doeltjes- Hier is nog niks mee gebeurd! Ciske schrijft nogmaals de gemeente hierover 
aan. Actie: Ciske 

 
7. Financiën 

De financiën worden niet aangevuld omdat we geen acties doen en geen subsidie meer 
krijgen van de gemeente. Wij krijgen ook geen wijkbudget. 
Er gaan alleen bedragen af, zoals midzomeravond, geldbedrag webmaster, bankrekening e.d. 
Dus als we de kas willen spekken, moeten we een actie verzinnen die geld oplevert. We 
denken aan een spooktocht. Iedereen gaat hierover nadenken. 
Actie:allen 

 
8. Rondvraag 

 Vrijwilligersbedanktavond: Niemand maakt hier gebruik van 

 Bericht van Christien van Rennes:Ze maakt zich zorgen over het verkeer naar de 

nieuwe school- Er is een telling gehouden door Veilig verkeer Nederland. Er wordt 

gewerkt aan een goed circulatieplan, en een goede infrastructuur! 

 Nog een bericht van een bewoner: 

Ik ben erg benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de toegang tot de wijk via de Landerijen 
(m.a.w. wanneer wordt de definitieve weg aangelegd) en de onveilige situatie aan de 
Tuinderij en Veiling (geen straatverlichting, het is pikkedonker). Hopelijk lukt het via de 
wijkcommissie hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. 
 
Ciske zal dit bericht doorsturen naar Rob Hermans. (Vaak wordt alles aangeleverd als alles 
opgeleverd is).Actie:Ciske 


