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Alweer een nieuwe wijkkrant van wijkcommis
sie “de Vossenstreek”. Wij zijn verheugd u te 
kunnen mededelen dat wij vier nieuwe leden 
hebben, namelijk:

Oguz Acioz Weerestein 15
Noor Struijck Buitenlust 84
Jos van Petersen Valkappel 5
Mike van der Werff De Veiling 40 

Verder hebben wij schapen in de wijk gekre
gen, wat alweer een hoop commotie heeft 
veroorzaakt, zie het artikel hieronder. En we 
hebben ervoor gezorgd dat het Midzomer
avondfeest van de Theo Thijssenschool dit jaar 
wordt gehouden in de Vosholen samen met de 
wijkcommissie (zie losse flyer).

Ook organiseren we dit jaar weer samen met 
Boswijk de Buitenspeeldag voor de kinde
ren, en wel op woensdag 11 juni. En op 
23 mei is er een schoonmaakactie in de 
wijk samen met de kinderen van de Theo  
Thijssenschool. Op 5 juni komt er nieuw 
zand op het strandje bij de picknickbank.
We zijn druk bezig met de verkeersveiligheid 
en de parkeerplaatsen bij het nieuwe kind
centrum.

Kortom alweer een 
hoop acties!

Eerst ontvingen we dit artikel:
Tot op heden heeft er geen beheer van de 
(gras)vegetatie plaatsgevonden langs op de 
dijk langs het spoor,vanwege de grote steilte 
van de taluds. Het terrein is niet met machines 
te beheren. En handmatig met bosmaaiers is 
een onrealistische en een te kostbare optie. 
Het gevolg is dat er een ongeregelde groei van 
bomen en heesters is ontstaan en verschillen-
de, sterk verspreidende kruiden zich ontwik-
kelen, het aangelegde looppad halverwege 
de spoordijk niet toegankelijk is en meerdere 
illegale (groen)storten ontstaan.

Prettiger wonen
Aan deze ongewenste situatie is nu een einde 
gekomen. Om een prettiger woon omgeving 
voor de bewoners van De Vosholen te rea
liseren is een schaapskudde uitgezet voor 
de volledige begrazing van de spoordijk en 

van de waterkant aan de zijde van de woon
wijk tot aan het hek aan de spoorzijde. De 
schaapskudde is afkomstig van schapenbedrijf 
KunstEgberts in Beerta. Buiten enkele, zich 
goed ontwikkelende bomen, zal alle vegetatie 
worden begraasd. Vanwege de sterke ver
ruiging die tot op heden heeft plaatsgevonden 
zal de begrazing eerst twee keer per jaar 
plaatsvinden. 
Het voordeel van de begrazing is dat de (gras)
vegetatie gaat verschralen waardoor steeds 
meer fraaie, kleurrijke bloemen en kruiden zich 
kunnen gaan ontwikkelen. Daarmee wordt de 
kwaliteit van de woonomgeving sterk ver
beterd.

Medewerking van bewoners nodig
Om deze natuurlijke manier van beheren 
mogelijk te maken is de hulp van omwonenden 
nodig. De wijkvereniging De Vossenstreek is 

V O O r W O O r d

S c h A P E N  i N  d E  V O S h O l E N
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op de hoogte gesteld van dit plan. De ge
meente vraagt bij het laten begrazen van de 
spoordijk door schapen om de medewerking 
van de bewoners door honden in de nabijheid 
van de schapen niet los te laten lopen, net als 
de bereidheid om af en toe een oogje in het 
zeil te houden op de schapen of de tijdelijke 
hekken. De gegevens van het schapenbedrijf 
komen aan het tijdelijke hekwerk te hangen zo
dat bewoners onregelmatigheden rechtstreeks 
kunnen doorgeven. Verder is het belangrijk dat 
er geen illegaal groenafval meer wordt gestort 
op of in de nabijheid van de spoordijk. Verschil
lende soorten tuingroen zijn zeer giftig voor 
schapen waarbij er een grote kans op sterfte 
van dieren aanwezig is.

daarna ontvingen we het onderstaan-
de artikel:
Op de dijk tussen het spoor en de wijk De  
Vosholen in Sappemeer is deze week meerde-
re keren het schrikdraad onklaar gemaakt. Dat 

meldt de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
Het schrikdraad staat er voor de schapen, 
die de dijk begrazen. De beheerder van de 
schaapskudde ontdekte meerdere keren dat 
iemand 's nachts de draadjes van de stroom-
kastjes had afgekoppeld. De beheerder vreest 
dat de schapen losbreken als de stroom eraf 
is. Wat de motieven van de dader zijn, is niet 
bekend.

Laten we hopen dat dit niet weer gebeurt en 
dat de schapen rustig hun werk kunnen doen, 
zonder gevaar voor eigen en andermans 
levens!
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Verkeersafwikkeling
Dit voorjaar is het voorlopig ontwerp van het 
nieuw te realiseren kindcentrum gepresenteerd 
aan de ouders en verzorgers van de kinderen 
van de betrokken scholen, het kinderdagverblijf 
en de peuterspeelzaal. Vanaf dat moment zijn 
we aan de slag gegaan met de functie van het 
gebouw in de omgeving. Eén van de belang
rijkste vragen daarbij is: hoe zorg je voor een 
verkeersafwikkeling die het minste overlast 
geeft en hoe zorg je ervoor dat de bestaande 
straten niet vol geparkeerd worden met auto’s 

voor het kindcentrum. Dat dit geen eenvoudige 
klus is mag duidelijk zijn. Hier hebben we dan 
ook de tijd voor genomen. Alle ideeën hierover 
van de ervaringsdeskundigen van de gemeen
te en de ideeën van omwonenden en scholen 
hebben we beoordeeld en tegen elkaar afge
wogen. Vervolgens hebben we Veilig Verkeer 
Nederland bij deze ideeën betrokken. Op dit 
moment worden de tekeningen definitief ge
maakt. Bijgevoegd is een principetekening. Er 
zullen voldoende parkeerplekken en plekken 
voor kiss and ride worden aangelegd.

StANd VAN zAkEN 
kiNdcENtruM VOShOlEN

in het najaar 2014 staat de bouw van het kindcentrum Vosholen gepland.  
We informeren u over de huidige stand van zaken.
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Sanering 
De gemeente is ook aan de slag gegaan met 
de sanering van de bodem en het weghalen 
van de betonplaat van de voormalige schuur. 
Gelukkig viel de concentratie van asbest in de 
bodem mee. Sommigen hebben kunnen zien 
dat de mensen die bezig waren met de sane
ring geen mondkap droegen. Dat was ook niet 
nodig. De reden dat de sanering langer heeft 
geduurd dan verwacht, heeft te maken met 
het ketelhuis. Doordat de bodem wat instabiel 
is geraakt door de afgraving zijn de gevels 
van het ketelhuis verder gaan scheuren. Hier 
moeten we zorgvuldig mee omgaan, want 
het monumentale pand moet in goede staat 
blijven. De monumentencommissie is hier dan 
ook nauw bij betrokken. 
We doen zorgvuldig onderzoek naar de houd
baarheid van het ketelhuis en op welke wijze 
wij het onderhoud verantwoord kunnen doen. 
Het asbest uit het ketelhuis zelf is inmiddels 
verwijderd. Wij verwachten binnenkort hier 
meer over te kunnen vertellen. Helaas moest 
de mooie boom achter het ketelhuis het 
ontgelden. Het bleek namelijk dat deze met de 

wortels in het asbest stond. De gemeente vond 
het niet verantwoord om, omwille van het be
houd van de boom, enige gezondheidsrisico’s 
(op termijn) te nemen.
 
Bouwaanvraag
De bouwaanvraag is inmiddels ingediend en 
de aanbestedingsprocedure is gestart. De 
ambitie is nog steeds om na de zomervakantie 
te starten met de bouw, zodat de scholen, de 
peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang in het schooljaar 2015
2016 kunnen starten in hun nieuwe onder
komen. Vooral voor de St. Antonusschool heeft 
dit prioriteit, gezien de slechte conditie van hun 
gebouw en de installatie.
 
We zijn aan de slag om ook de zaken tijdens 
de bouw zo goed mogelijk voor te bereiden. 
Ook dan is een zorgvuldige verkeersafwikke
ling belangrijk, het beperken van de overlast 
voor de school en de buurt en het borgen van 
de veiligheid. Zodra er meer nieuws is, infor
meren we u weer over de voortgang.

Verkeersplan Kindcentrum Vosholen
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Alle speelvoorzieningen moeten vanaf nu door 
de wijkbewoners onderhouden worden. Ge
meente controleert één keer per jaar (visuele 
inspectie). Als het gevaar oplevert en wij doen 
er niks aan, dan worden speelvoorzieningen 
weggehaald.
Daarom een verzoek aan de mensen die bij 
een veld wonen met speelvoorzieningen: 
wilt u zich verantwoordelijk stellen 
voor de speelvoorzieningen bij u in de 
buurt en als er wat kapot is of gevaar-
lijk, wilt u dit dan doorgeven aan de 
wijkcommissie, zodat we met elkaar 
kunnen kijken wat eraan gedaan kan 
worden?
Speeltoestellen kunnen ook worden verplaatst, 
en dan kun je ergens een natuurlijke speel
plaats maken. Suggesties zijn welkom!
Idee voor de speelplaats aan de Wildervanck 
is: een boomstronk neerleggen waar kinderen 
op kunnen klauteren of een wilgenhut of iets 
dergelijks.
Bewoners mogen dit zelf doen!

O P r O E P  S P E E l V O O r z i E N i N g E N

Op donderdag 5 juni wordt er nieuw 
zand op het strandje bij de picknickbank 
gebracht. Het zou fijn zijn als er volwas
senen en kinderen willen komen helpen 
om het te verspreiden. 

Aanvang: 18.30 uur. Neem je 
schep en kruiwagen mee!

O P r O E P : 
z A N d  O P  h E t 
z A N d S t r A N d 

B i J  d E 
P i c k N i c k B A N k



W i S t  u  d At :

• Wij op vrijdag 23 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 nieuw zand op het strandje bij de picknicktafel regelen op 5 juni?
• Wij hiervoor hulp nodig hebben van medebewoners?
• Wij op 11 juni weer een straatspeeldag houden?
• Wij daar vrijwilligers voor nodig hebben?
• U zich hiervoor kunt opgeven bij ciskevanegeraat@planet.nl?
• Wij in het vervolg zelf de veiligheid van de speelplaatsen moeten waarborgen?
• Wij hiervoor mensen nodig hebben die dit op zich willen nemen?
• Wij druk bezig zijn met de veiligheid en de parkeerplaatsen bij het nieuwe kindcentrum?
• Wij sinds kort schapen in de wijk hebben?
• Wij het Midzomeravondfestival dit jaar in onze wijk hebben?
• Wij op zoek zijn naar nieuwe leden voor de bewonerscommissie uit de Kleine Meersterstraat en 

de Kalckwijk? Want ook deze mensen horen bij de Vosholen!
• U zich aan kunt melden bij: info@vossenstreek.nl?
• Wij een hele mooi site hebben: www.vossenstreek.nl?
• U alles wat u kwijt wilt kunt mailen naar: info@vossenstreek.nl?    
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Op woensdag 11 juni organiseren de bewo
nerscommissies van Boswijk en de Vosholen 
weer een buitenspeeldag.
De buitenspeeldag wordt gehouden vanaf de 
Wildervanck tot aan de Ankersmit. We gaan 
dus onder de tunnel  door.

de buitenspelspeeldag begint om 
13.30 uur en is om 16.00 uur  
afgelopen. de tunnel is afgesloten 
van 13.00-16.30 uur.

Er zijn veel leuke spelletjes en activiteiten 
te doen, zoals pony rijden, springkussens, 
pannakooi, buikglijbaan met de historische 
brandweer, eendjes hengelen, stormbaan, zak 
slaan en leuke spelletjes op het veld achter de 
Wildervanck.

Om 15.30 uur vindt er een touwtrekwedstrijd 
plaats bij het grasveld aan de Vaartwijk tegen 
over de tunnel.
Leerlingen van de TheoThijssenschool locatie 
Vosholen en locatie Boswijk, en leerlingen van 
de St. Antoniusschool kunnen zich hier melden 
om mee te doen.
Het winnende team krijgt de wisselbeker.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
Dus ouders kom kijken en kinderen, doe mee!

B u i t E N S P E E l d A g  B O S W i J k  E N  V O S h O l E N



Waarderen werkt!

Oorkondes op maat gemaakt voor uw bedrijf of organisatie.
Bestel ze via www.certificaatopmaat.nl
www.certificaatopmaat.nl is een website van BergmanConcepts
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anconcepts.nl


