Verslag vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
Datum:

19 september 2017

Locatie:

Theo Thijssenschool, locatie Vosholen

Aanwezigen:

Ciske van Egeraat (voorzitter/secretaris),Marieke Camron (notulist), Tonny Kremer
(penningmeester), Christian Plat (lid) en Berry Kloosterhuis (lid), John de Bruijne (lid),
Christien van Rennes (lid)

Afwezig:

Maaike Plat, Nicole Oosting, Rob Jager (TTS)

Gasten:

Bonno Perdok van de gemeente

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten en in het bijzonder Bonno Perdok van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Hij zal in deze vergadering ingaan op de ontwikkelingen in de wijk.
Met kennisgeving waren niet aanwezig: Maaike Plat, Nicole Oosting, Rob Jager (TTS) en Diean
Bastiaanse (gemeente)

2. Mededelingen en vragen gemeente










Stand van zaken school
Geen nieuw nieuws. De intentie is dat de projectleider bij het volgende overleg zal
aansluiten om ons op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken. De
gemeente zal input aanleveren voor de Vossenpost.
Stand van zaken Boomgaard
Nog geen concrete vooruitzichten. Hopelijk komt dit in oktober, dan staan er
namelijk weer gesprekken gepland tussen de betrokken partijen.
Verzoek vanuit de bewonerscommissie om de bochten vrijer te maken. Hierdoor is
de toegangsweg minder overzichtelijk, wat gevaarlijke situaties oplevert.
Eveneens het verzoek gedaan om de kuilen langs de weg te vullen.
Stand van zaken Weerestein
Er is een verkeersbesluit genomen in de vorm van een tweezijdige parkeerverbod.
Dit is gepubliceerd in de Staatscourant.
Veiligheid Croonhoven
Publicatie van de beoordeling Croonhoven zal aangeleverd worden door de
gemeente. Dit wordt opgenomen in de Vossenpost.
Overige zaken
- Het bankje aan de Buitenlust is nog niet geplaatst. De gemeente onderneemt
actie.
- Er is af toe verlichting defect in de wijk. Dit kan gemeld worden via
https://www.hoogezand-sappemeer.nl/wonen-werken-enleven/product/kapotte-straatverlichting-melden
- Aandacht voor de legoblokken bij de Landerijen.

3. Mededelingen School
Rob Jager van de Theo Thijssenschool is niet aanwezig bij de vergadering. Dit punt is dan ook
niet verder behandeld.

4. Mededelingen wijkcommissie


Nieuw lid
We hebben een nieuw lid mogen verwelkomen bij de bewonerscommissie. Wij zijn
erg blij dat Darrell Oehlers de club komt versterken



Penningmeester
Onze penningmeester, Tonny Kremer, neemt na vele jaren van trouwe dienst
afscheid van de bewonerscommissie omdat ze verhuisd. Wij danken haar voor haar
inzet en wensen haar veel woongenot in haar nieuwe omgeving.



Kascommissie
Benny Kloosterhuis en Christien van Rennes zijn benoemd tot kascommissie.

5. Vos &Bos
In de laatste week van september vind er weer een overleg plaats met het belevingscollectief
over de 2e fase, waarbij de jongeren uit de omgeving betrokken zullen worden.

6. Activiteiten


Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland.



Wanneer er activiteiten aanstaande zijn kunnen deze gemeld worden bij Kwartier
Zorg & Welzijn zodat zij een overzicht kunnen maken van alle activiteiten binnen de
gemeente.



Berry oppert een activiteit rond de vijver (markt, scouting). Hij zal hier een voorstel
voor maken. Uitvoering voorjaar 2018?



Vanuit de bewoners is het initiatief gekomen om een garagesale te hebben in de
wijk. Hierover zal een stukje worden opgenomen in de Vossenpost.

7. Wijkkrant/website


Website/social media
-



Vanuit de bewonerscommissie is een opzet gemaakt voor een vernieuwde
website. Alle aanwezigen van deze vergadering zijn positief over de eerste opzet,
dus het ontwerp zal verder in gang worden gezet.

Vossenpost:
De Vossenpost komt in de eerste helft van oktober uit. Nagenoeg alle onderwerpen
zijn aangeleverd of komen binnenkort.
De nieuwe lay-out van de Vossenpost ziet er fris en mooi uit.

Via facebook zijn veel aanmeldingen gekomen van mensen die willen helpen met de
verspreiding van de Vossenpost. Deze mensen zullen dan ook worden ingezet. John
maakt de verdeling van de krantjes.

8. Financiën
John neemt in eerste instantie de taken van de penningmeester over van Tonny. Kvk en
bankgegevens zullen aangepast worden.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.


Voor de activiteiten in de wijk is het een optie om leerlingen van het Aletta Jacobs
College in te zetten (maatschappelijke stage). Marieke stemt dit eerst af met Boswijk,
waarna het Aletta benaderd kan worden. Voorbeelden zijn Vos & Bos en de
buitenspeeldag.



Vanuit de bewoners is een mail gekomen dat er hinder wordt ondervonden rondom
de school van mensen die hun auto op opritten van omwonenden zetten. Dit is
natuurlijk niet de bedoeling, daarbij zijn er inmiddels vele parkeermogelijkheden
gecreëerd.

