
Uitgave van de wijkcommissie de Vossenstreek, editie 1 2013 
Vragen en/of opmerkingen? mail naar: info@vossenstreek.nl 

Hallo wijkbewoners, 
 
Voor u ligt een prachtig krantje met veel nieuws van en over de wijk Vosholen. 
De samenstelling van de wijkcommissie is enigszins veranderd. 
Jan Bakker en Michel Bakker zijn uit de wijkcommissie gestapt. We willen hun beiden bedan-
ken voor hun inzet! 
Ciske van Egeraat is voorzitter en Ido Pranger (een nieuw lid) is secretaris geworden. 
De samenstelling van de wijkcommissie ziet er nu dus als volgt uit: 
 
Ciske van Egeraat  Voorzitter 
Ido Pranger   Secretaris 
Tonny Kremer   Penningmeester 
Antoinette de Vries  lid (verkeer) 
Dina Kuipers   lid (van alles) 
Dian Boer-de Vries  lid (milieu, verkeer) 
Pian van Akker   lid (flyer verspreiden) 
John de Bruijne   lid (flyer maken, website) 
 
Ieder lid heeft zijn eigen taken. Zie (……… ). 
 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe( jonge) leden! Dus als u zin hebt om onze commissie te 
versterken geeft u zich dan op via ons e-mailadres: info@vossenstreek.nl 
 
We hebben ook een aantal subcommissies, nl. 

Commissie buitenspeeldag 
Commissie ijspret 
Commissie natuurlijke speelplaats 

 
Ook voor één van deze commissie kunt u zich opgeven, of als vrijwilliger om te helpen bij diverse 
activiteiten. 
 
Samen staan we sterk! 



 

 

 

 

U  I  T  N  O  D  I  G  I  N  G 
 

 

Veilingavond 
 

voor leerlingen, ouders en buurtbewoners 
 

op  
 

vrijdag 19 april 2013 (locatie Vosholen) van 17.00 – 20.00 uur en 
donderdag 25 april 2013 (locatie Boswijk) van 17.00 – 20.00 uur 

 
 

Het doel van deze avond is geld in te zamelen voor de Cliniclowns, 
een initiatief van het schoolteam. 

 
 

Ook buurtbewoners* kunnen een dienst aanleveren die door  
De veilingmeester wordt geveild. 

 
 

De avond wordt gepresenteerd door  Hans Nijland  

 
 

(algemeen directeur FC Groningen), die tijdens deze veiling optreedt als 
 veilingmeester en gastheer. 

 

Een avond vol vermaak en plezier, die u beslist niet mag missen !!! 
 
 
 

*Geef uw dienst door aan Rob Jager, 0598-396842 of 0598-383080 (Theo Thijs-
senschool) 

 

 

 

 
 



Advertenties plaatsen 
 
Wij hebben besloten dat inwoners van de wijk, die ook een bedrijf in de wijk hebben, 
gratis een advertentie mogen plaatsen in de flyer. Voor anderen geldt een tarief van  € 25,00 per advertentie. 

Buitenspeeldag  Boswijk en Vosholen 
 

 
Op woensdag 12 juni organiseren de bewonerscommissies van Boswijk en de Vosholen weer 
een buitenspeeldag. 
De buitenspeeldag wordt gehouden vanaf de Wildervanck tot aan de Ankersmit. We gaan dus on-
der de tunnel  door. 
De buitenspeeldag  begint om 13:30 uur en is om 16:00 uur afgelopen. 
De tunnel is afgesloten van 13:00 uur - 16:30 uur. 
Er zijn veel leuke spelletjes en activiteiten te doen, zoals pony rijden, stormbaan, pannakooi, wa-
terspelletjes enz. enz. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
Ouders kom kijken, en kinderen, doe mee! 
 
We hebben ook nog vrijwilligers nodig om te helpen bij de spelletjes. 
U kunt zich opgeven via ciskevanegeraat@planet.nl. 
Alvast bedankt! 

Schoonmaakdag op vrijdag 17 mei 2013 

 

Vrijdag 17 mei 2013 organiseren we wederom in samenwerking 

met de Theo Thijssenschool een schoonmaak dag in de wijk De 

Vosholen. Het is net als vorig jaar weer de bedoeling om zoveel 

mogelijk zwerfvuil op te ruimen. Ook dit jaar gaan de leerlingen  

van groep 7 en 8 op vrijdagmorgen tussen 10:30 uur - 11:30 uur 

samen op pad om de wijk weer zwerfafvalvrij te maken. 
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                          Draaiboek ijspret 

 
Deze winter is het er, ondanks de enorme kou, niet van gekomen om een ijsfestijn te organiseren. 
Wel werd er een aantal dagen op de kleine vijver geschaatst, terwijl de kleine vijver dieper is dan de 
grote vijver. Maar deze was misschien te groot om schoon te vegen. Want er lag natuurlijk alweer 
heel gauw sneeuw! 
Wij hebben samen met de ijsvereniging Borgercompagnie, een draaiboek ijspret opgesteld. 
Dit wordt in oktober of november van dit jaar ge-update, zodat als het ijs dik genoeg is, er direct ac-
tie ondernomen kan worden. 
We denken dan aan een toertocht en spelletjes op het ijs, met koek en zopie. 
U kunt zich opgeven als vrijwilliger om mee te helpen met dit festijn op info@vossenstreek.nl 

 

Picknicktafel 
 

De Vosholen beschikt over een echt strandje met een steiger waar veel gebruik van wordt gemaakt. 
’s Zomers voor het zwemmen en ’s winters bij het schaatsen. 
Op vrijdag 5 april heeft de wijkcommissie een picknicktafel gedoneerd aan de wijk.  
Dit heeft op een feestelijke manier plaats gevonden in aanwezigheid van Gerard Renkema
(wijkmanager), en Bea Slagter (Adviseur Stadsbeheer / medewerker wijkmanagement ). Verder van 
beide scholen, de St. Antonius en de Theo Thijssenschool/ locatie Vosholen, 2 leerlingen. 
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we de bank in gebruik genomen. Het was 
wel erg koud om te picknicken! 
Maar we hopen dat we binnenkort mooi weer zullen krijgen en dat er veel gebruik gemaakt zal wor-
den van de picknicktafel. Verder hopen we dat iedereen zorg draagt voor de omgeving en het 
strandje netjes blijft. Er is ook een prullenbak geplaatst die geleegd gaat worden door de leden van 
de wijkcommissie. 
 

(Foto HS-krant Marc Jansen) 
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Beste wijkbewoners, 
 
 
Mijn naam is Michiel Smit en stel mezelf aan jullie voor,  omdat ik per 1 januari 2013 in dienst ben 
getreden bij het Huis voor de Sport Groningen als sportcoach voor de wijken Boswijk en de Vosholen 
in Hoogezand-Sappemeer.  
Ik ben 27 jaar en woon mijn hele leven in Hoogezand-Sappemeer, waar ik veel verschillende sporten 
heb beoefend. De sporten waar ik de meest ervaren mee ben zijn voetbal en tennis. Veel andere 
sporten zijn aan bod gekomen op de ALO, waar ik mijn opleiding geniet. Sinds 12 jaar ben ik voet-
baltrainer bij vv. HSC in Sappemeer en sta daar elke zondagmiddag ook zelf op het veld.  
In april zijn de naschoolse activiteiten voor kinderen uit de groepen 5,6,7 en 8 begonnen. Deze acti-
viteiten worden op woensdagmiddag voor de Sint Antoniusschool aangeboden en op donderdagmid-
dag voor de Theo Thijssenschool.  
Verder zijn we bezig om een sport behoeftepeiling op te zetten voor wijkbewoners om er achter te 
komen waar de bewoners graag in voorzien zouden willen worden. De vragenlijst zal in de maand 
april bij u thuis bezorgd worden. 
Tot slot wil ik tegen u zeggen dat ik er heel veel zin in heb om er samen met u voor te zorgen dat het 
sportaanbod (in de breedste zin van het woord) een mooie invulling krijgt. 
Heeft u vragen of ideeën, dan kunt u contact opnemen met: 
 
m.smit@hvdsg.nl 
 
Telefoon 0626937075  
 

Met vriendelijke groet, 
Michiel Smit 
Sportcoach Boswijk / Vosholen 

Hallo! 
 
Mijn naam is Ido Pranger en ik woon samen met mijn gezin aan de Sterappel. 
Ik ben vorig jaar lid geworden van de wijkcommissie Vosholen omdat ik vind dat als er zaken veran-
derd moeten worden of verbeterd, je eerst bij jezelf moet beginnen en er een steentje aan bij moet 
dragen! Daarnaast is het ook gewoon leuk om bij te dragen aan de leefbaarheid van onze wijk. Het is 
jammer dat ik de enige ben uit de categorie ‘jonge ouders’, waarvan deze wijk er volgens mij genoeg 
heeft, en ik zou het daarom leuk vinden als er versterking zou komen! Deze uitgave van De Vossen-
streek geeft maar aan hoe actief en enthousiast we zijn, dus meld je aan en organiseer samen met 
ons de leefbaarheid van onze wijk! 
 
Ido Pranger  
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Speeddate met de burgemeester Peter de Jonge 
 

Op woensdag 27 maart zijn Ido Pranger en Ciske van Egeraat naar wijkcentrum “de Kern” geweest 
waar alle wijkcommissies de gelegenheid kregen om 5 minuten met de waarnemend burgemeester 
te praten over hun wijk. Zo kreeg de burgemeester in korte tijd een idee, van wat er allemaal leeft in 
de wijken van Hoogezand-Sappemeer. 
Veel wijkcommissies maakten hier gebruik van. 
 
Wat wij zoal verteld hebben van onze wijk in 5 minuten: 
 
Ontstaan van de wijk 
2002: De eerste bewoners aan de kant van Sappemeer. 
2004: De Boomgaard is in 2004 gestart aan de kant van Hoogezand. 
Nu 2013 is de wijk nog niet af! 
Het zijn vooral middenklasse gezinnen, een mix van rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap en vrij-
staande woningen. Het is een gezellige en vriendelijke wijk waar weinig tot geen trammelant is. 
School is middelpunt van de wijk, gezien de hoeveelheid kinderen. 
 
Bewonerscommissie 
De bewonerscommissie bestaat nu uit 8 personen en is op verzoek van de gemeente opgericht. Wij 
zijn contactpersoon van de wijk naar de gemeente. De commissie is er ook voor de bewoners. Voor 
het organiseren van activiteiten en het verzorgen en beheren van faciliteiten. De ambitie van de com-
missie is groot. Toch blijft de ontwikkeling van de wijk achter en is er weinig budget voor activiteiten 
of aanpassingen in de wijk voor de bewoners. Wij werken veel samen met de bewonerscommissie 
van Boswijk. 
Wij maken gebruik van vrijwilligers en bedrijven (van bewoners) die sponsoren. 
Huidige projecten: 
 Strandje aankleden met een picknicktafel 
 Draaiboek voor ijspret op de vijver 
 Straatspeeldag met Boswijk 
 Verkeersactiedag met Boswijk 
 Kindcentrum 
 Aanleg natuurlijke speelplaats 
 
Huidige knelpunten: 
 Aankleding/groen in de wijk 
 Infrastructuur 
 
 
We hebben tot slot de burgemeester uitge-
nodigd om in onze mooie wijk te komen kij-
ken. 
 
 



Ontwikkeling De Vosholen 
 
Gespreksverslag overleg Gemeentelijk Projectleider Vosholen en Bewonerscommissie Vosholen 
 
Plaats: Gemeentehuis Hoogezand 
Datum: donderdag 28 maart 2013, 17.00 uur. 
Aanwezig:  
Heer I. Heijnerath (IH); Projectleider Gemeente HS 
Mevrouw F. Ender (FE); Projectassistent Gemeente HS 
Mevrouw C. van Egeraat (CE); Voorzitter Bewonerscommissie De Vosholen 
Heer I. Pranger (IP); Secretaris Bewonerscommissie De Vosholen 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het gesprek is de behoefte aan informatie omtrent de ontwikkeling van de wijk 
De Vosholen. Zowel de infrastructuur als de groenvoorziening is momenteel niet optimaal en dit 
maakt dat bewoners hier vragen over stellen aan de Bewonerscommissie . De bewonerscommissie 
heeft het gesprek geïnitieerd om de bewoners van de wijk van antwoorden te kunnen voorzien. 
 
Ontwikkeling De Vosholen 
Voor de aanleg van de wijk heeft de gemeente ervoor gekozen om de ontwikkeling van de wijk De 
Vosholen volledig uit te besteden aan een projectontwikkelaar. IH geeft aan dat de ontwikkeling van 
de gehele wijk De Vosholen de verantwoordelijkheid is van de OCV (Ontwikkel Combinatie Vosho-
len). Niet alleen het bouwen van de woningen valt onder de verantwoordelijkheid van de OCV, ook 
de aanleg van de infrastructuur, de groenvoorziening en overige technische zaken (riolering, straat-
verlichting) dient de OCV te ontwikkelen en te bouwen. De OCV levert, zodra gereed, zogezegd de 
wijk kant en klaar af aan de gemeente. Als alle zaken volgens afspraak opgeleverd zijn, neemt de 
gemeente de verantwoordelijkheid en het eigendom van de OCV over voor wat betreft de openbare 
ruimte. De gemeente wordt ook dan pas juridisch eigenaar van de openbare ruimte. Grote delen 
van de wijk zijn al opgeleverd en overgedragen. 
 
Uiteraard is bekend dat de huidige marktomstandigheden behoorlijk tegen zitten en dat maakt dat 
de verkoop van woningen praktisch stil ligt. Dit betekent voor de OCV dat ze geen reden hebben 
om de infrastructuur en groenvoorziening verder te ontwikkelen dan noodzakelijk is. Alleen waar 
woningen verkocht en gebouwd worden, zal ook de openbare ruimte ontwikkeld worden. 
Totdat de openbare ruimte is opgeleverd aan de gemeente is OCV ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de terreinen. De gemeente heeft regelmatig overleg met OCV over de wijk De Vos-
holen en adviseert daarin hoe de terreinen het beste te onderhouden, vooral om de huidige bewo-
ners zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. 
 
De rol van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de wijk, de aanleg van groenvoor-
ziening en de aanleg van de infrastructuur is alleen een regierol. De gemeente neemt geen beslis-
singen en kan hoogstens in de overleggen met OCV druk uitoefenen en aangeven waar de bewo-
ners in de wijk behoefte aan hebben. Het is dan vervolgens aan OCV wat ze daar mee doen. 
 
 
 
 

Vervolg op volgende bladzijde 



De toekomst 
CE geeft aan dat de bewonerscommissie inmiddels (via gem. HS) contact heeft met OCV om de 
leefbaarheid van de wijk te vergroten. Diverse initiatieven vanuit de wijk en de -commissie wor-
den ter goedkeuring aangeboden aan OCV, vooral om gebruik te mogen maken van de desbe-
treffende grond. De bewonerscommissie ervaart dit contact als prettig en merkt dat OCV open 
staat voor initiatieven om de wijk leefbaarder te maken. 
IH geeft aan dat zodra er opmerkingen, suggesties of klachten zijn, IH daar graag van op de 
hoogte gebracht wordt zodat hij dat kan bespreken met OCV. CE en IP geven aan daar, indien 
noodzakelijk, graag gebruik van te maken. 
Pas als er woningen verkocht worden zal de wijk verder ontwikkeld worden. Het is in deze 
marktomstandigheden lastig aan te geven wanneer de gehele wijk opgeleverd zal zijn, zowel 
OCV als de gemeente als de bewoners hopen zo spoedig mogelijk! 
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   Wist u dat: 
 
 Wij op vrijdag 17 mei een schoonmaakactie houden in de wijk 
 Wij dit samen doen met de leerlingen van de Theo Thijssenschool/locatie Vosholen 
 Wij heel blij zijn als u wilt helpen de wijk schoon te houden 
 Wij de burgemeester hebben uitgenodigd voor een bezoek aan de wijk 
 Wij een picknicktafel bij het strandje gedoneerd hebben 
 Wij op 12 juni weer een straatspeeldag houden 
 Wij daar vrijwilligers voor nodig hebben 
 U zich hiervoor kunt opgeven bij ciskevanegeraat@planet.nl 
 Wij een draaiboek ijspret hebben gemaakt 
 Wij heel druk bezig zijn met het onderzoeken of er een natuurlijke speelplaats in de wijk Vosho-

len aangelegd kan worden 
 Deze dan op de plek komt bij de voetbaldoelen in het verlengde van de Weerestein 
 Wij een sportcoach hebben 
 U binnenkort informatie krijgt over het nieuwe kindcentrum in de wijk 
 Wij dit als eerste op onze website www.vossenstreek.nl zullen plaatsen 
 Het heel verstandig is om reflecterende kleding te dragen ’s avonds als het donker is en u uw 

hond uitlaat of op straat loopt 
 Het ook veilig is voor uw hond om bv. een fietslampje aan de halsband te doen 
 Wij benieuwd zijn naar uw wensen in de Vosholen 
 Wij op zoek zijn naar nieuwe leden voor de bewonerscommissie 
 U zich aan kunt melden bij: info@vossenstreek.nl 
 Wij een hele mooi site hebben: www.vossenstreek.nl 
 Wij graag willen horen hoe het wonen in de wijk Vosholen bevalt 
 

        

http://www.vossenstreek.nl

