
De
Vossenpost

Uitgave van wijkcommissie De Vossenstreek | info@vossenstreek.nl | editie 2 | 2013 |

nieuw KinDcentrum Vosholen





3

Geachte wijkbewoners, 
 
Voor u ligt weer een wijkkrant van 
We hopen dat u hem allemaal zult lezen, want het blijkt dat sommige bewoners nog nooit van ons 
gehoord hebben! We bestaan toch echt al Alle nieuwe bewoners krijgen een flyer met het 
doel en de namen van de wijkcommissie! 
Sinds de vorige wijkkrant die in mei uitkwam is er alweer het een en ander gebeurd! 
 

 
Ten eerste de schoonmaakdag op vrijdag 17 mei.  
Leerlingen van groep 7 en 8 van de Theo Thijssenschool hebben 
met man en macht weer zwerfvuil opgehaald. Geweldig jongelui! 
Jammer dat er zo gauw weer dingen op straat worden gegooid zoals 
blikjes en flesjes. Laten we de wijk met ons allen schoonhouden! 
 
 
 

 
 
Daarna de buitenspeeldag op 12 juni.  
Dit organiseren we ieder jaar samen met Boswijk Het was weer een groot succes waar meer dan 
400 kinderen op af kwamen. 
 
 

 
 
 
Dan de actie Veilig door de buurt op zaterdag 31 augustus, die we samen met  
 

hebben georganiseerd.  Zie elders in deze krant. 
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Ook zijn we enorm druk bezig geweest met het realiseren van een natuurlijke speelplaats. 
Allereerst in het verlengde van de Weerestein, waar nu het voetbalveld is. We hadden al een enthou
siaste commissie en hebben 2 bijeenkomsten gehad samen met de gemeente en eentje samen met 
iemand van landschapsbeheer. Zij had een mooi plan ontworpen, waardoor het voetbalveld iets naar 
achteren verschoven zou worden, en we waren allemaal erg enthousiast. Maar helaas, de gemeente 
gooide roet in het eten, omdat er zeer waarschijnlijk eerder een weg komt in het verlengde van de 
Klinkertunnel, zodat we dan onze speeltuin weer moeten verwijderen. 
Daarna heb ik aan de ontwikkelcombinatie Vosholen (OCV) gevraagd of er een natuurlijke speel
plaats aangelegd mocht worden vlakbij de picknickbank op het braakliggende terrein. Ook hier kre
gen we geen toestemming omdat ze niet weten wanneer er huizen komen. 
Ten einde raad nog een brief naar Arcantus gemaild of we de plek tussen de beide vijvers mochten 
gebruiken, aan de Buitenlust, met de mededeling dat het op eigen risico is, en dat we alles weer weg
halen als er huizen gebouwd worden. Maar ook hier nul op het rekest. Er zijn andere plannen in een 
vergevorderd stadium volgens hen... Ik heb de moed opgegeven. Helaas! 
 
Ook zijn we in gesprek over de verkeersveiligheid en de slechte staat van de weg van de rotonde 
naar de school. Ook hier is het probleem dat de weg niet van de gemeente is maar van de OCV. Als 
er huizen gebouwd worden komt er een nieuwe weg. Maar zolang kunnen wij niet wachten! Dit is le
vensgevaarlijk! Dit hebben wij aangegeven en de gemeente is in onderhandeling met de OCV. 
En we hebben gesprekken met de gemeente over de bouw van het kindcentrum en de  verkeersvei
ligheid (zie ook elders in deze krant). 
 
In het voorjaar gaan we extra zand op het strandje regelen. 
Van de picknickbank en het strandje wordt veel gebruik gemaakt! Leuk! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helaas zijn er een aantal commissieleden om verschillende redenen uit de wijkcommissie gegaan. 
Dit zijn Ido Pranger, Dian Boer, Dina Kuipers en Pian van den Akker. Wij willen hun heel hartelijk be
danken voor hun inzet! 
Er zijn gelukkig ook 3 nieuwe leden bij gekomen. Dit zijn Jannie Meijer, Anneke Brunke en Inge van 
Petersen. Verderop is een overzicht van de leden opgenomen. 
 
Als u het ook leuk vindt om onze commissie te versterken bent u van harte welkom! 
U kunt zich opgeven via: info@vossenstreek.nl 
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Op dinsdag 15 oktober heeft de Stuurgroep van het project “nieuwbouw kindcentrum Vosholen” aan de 
direct omwonenden de plannen gepresenteerd van de nieuwbouw. 
 
Op dit moment is de architect bezig met het voorlopig ontwerp. Het gebouw heeft een plek gekregen op 
het terrein gelegen tussen de Boomgaard, Peppeling en de Groninger Kroon. Gepositioneerd om het mo
numentale ketelhuis. 
 
In het gebouw komen de obs Theo Thijssenschool dependance en de rkbs St. Antoniusschool met in to
taal zo’n 500 leerlingen, peuterspeelzaal van Timpaan en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
door Prokino. Ook wordt er een gymzaal gemaakt voor de scholen, die in de avonduren gebruikt kan wor
den door verenigingen. 
 
Het gebouw krijgt de uitstraling van een hoeve gelieerd aan de vroegere bestemming van het gebied 
waarin het gebouw gepositioneerd is. De lat voor duurzaamheid ligt hoog. Dit geldt zowel voor het materi
aalgebruik alsook de duurzaamheid in de exploitatie en het feitelijke gebruik. Het gebouw wordt toekomst
bestendig. 
 
Het gebouw krijgt een vloeroppervlakte van in totaal 3600 m2, verdeeld over twee bouwlagen. De hoogste 
gevel wordt 7 meter hoog. De uiterste nokhoogte wordt 10 meter. 
 
De komende tijd zal veel aandacht besteed worden aan hoe het gebouw in zijn omgeving moet gaan 
functioneren. Het gaat dan vooral om de verkeersafwikkeling. Feit is dat de Groninger Kroon niet geschikt 
is voor zwaar bouwverkeer. Voor de definitieve situatie willen we daarbij voorkomen dat het verkeer zo 
min mogelijk de wijk in gaat. Om die reden zal gezocht worden naar mogelijkheden op het terrein zelf om 
het parkeren en de kiss and ride te realiseren. Kruisend verkeer tussen auto’s, fiets en voetgangers moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook de scholen zullen in hun beleid aandacht besteden aan de ver
keersafwikkeling. 
 
Planning: 
Begin volgend jaar wil de Stuurgroep terugkomen met een uitgewerkt definitief ontwerp. 
In het voorjaar zal de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan. 
Gelijktijdig zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden. 
Het doel is om na de zomervakantie van 2014 te starten met de bouw. De bouwtijd zal ongeveer een jaar 
zijn. 
 
Uw input is zeer gewenst. U kunt uw ideeën en uw vragen stellen via het emailadres kindcentrumVosho
len@hoogezandsappemeer.nl. De bewonerscommissie wordt betrokken bij de werkgroep die onder an
dere over de inrichting van het buitenterrein gaat. Ook via hen kunt u uw input kwijt 
(ciskevanegeraat@planet.nl of info@vossenstreek.nl) Wij kunnen niet garanderen dat aan elke wens vol
daan wordt. Wel zullen wij trachten al uw vragen en opmerkingen zo zorgvuldig mogelijk te interpreteren 
en te beantwoorden, rekening houdend met het algemeen belang. 
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Op zaterdag 31 augustus hebben een aantal leden van de wijkcommissie met een heleboel leden 
van Veilig Verkeer Nederland vanaf 8.00 uur ’s morgens alles klaargezet voor de actie: Veilig door 
de buurt. 
De opening was om 10.30uur door wethouder Luijckx. 
Daarna was het woord aan de heer Meima, van het districtsbestuur Groningen. Van hem kregen we 
het buurtlabel uitgereikt. Deze komt nog ergens te hangen in de wijk, waarschijnlijk bij de school. Te
vens kregen we een mooie picknickbank die nu op het schoolplein staat. 
Om 10.45 uur was  eerste remwegdemonstratie en om12.30 uur de tweede. Dit was echt indrukwek
kend. Er werd met snelheden van 30 en 50 km gereden met een noodstop! Het kind is echt wel dood 
bij 50 km.! 
Er mochten ook mensen mee in de auto om zelf mee te maken wat er bij een noodstop gebeurt. 
 
Wat was er verder allemaal te doen? 
♦ Fietsparcours op het schoolplein met verkeersborden, stoplichten, zebrapaden enz. waar de 

kinderen met hun voertuig overheen konden rijden 
♦ Levend ganzenbord 
♦ Stepbehendigheid en motoriek 
♦ Reactietester 
♦ Alcoholparcours met een alcoholbril 
♦ Fietscheck door VVN vrijwilligers 
♦ Kleine reparaties aan fietsen 
♦ Infokraam VVN folders 
♦ Remdemonstratie 
♦ Tekenen met stoepkrijt 
 
Het was een zeer geslaagde dag! Jammer dat er niet zoveel bewoners waren. 
Maar laten we ons allemaal aan de snelheid van 30 km. houden!  
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Het buurtlabel is uitgereikt aan de wijkcommissie de Vossenstreek.  
Met het uitreiken van het Veilig Verkeer Buurtlabel op 31augustus 2013 wil het niet zeggen dat de 
buurt of leefomgeving 100 % VERKEERSVEILIG is.  
Maar het betekent dat de buurt en zijn bewoners willen gaan werken aan een verkeersveilige buurt. 
Samen rekening gaan houden met elkaar. Op welke manier je je ook voortbeweegt in deze buurt, als 
automobilist, als fietser, als voetganger. Het maakt niet uit. Als we maar van elkaar kunnen leren om 
samen de buurt veilig te maken en te houden. Een verkeersprobleem wordt vaak door buurtbewoners 
gesignaleerd. Zij maken en bewaken grotendeels de verkeersveiligheid in hun eigen buurt. Voor een 
deel kunnen we zelf, als buurtbewoners, de verkeersveiligheid in de buurt verbeteren.  
Samenwerken is daarbij een belangrijke factor. De komende jaren kunnen we als buurtbewoners sa
menwerken aan een veiligere buurt. Daarbij moeten we kijken naar: 
• Wat is het probleem? 
• Waar speelt het probleem? 
• Voor wie is het een probleem? 
• Op welke momenten speelt het probleem? 
Daarna is het belangrijkste, kan het probleem worden opgelost of aangepast.  
Meldpunt Veilig Verkeer 
De Nederlandse Verkeersveiligheid vereniging, wil via het Meldpunt Veilig Verkeer burgerparticipatie 
inzetten om verkeersveiligheid in de buurt en leefomgeving te verbeteren.  
Meldt uw verkeersonveilige situatie via de site, www.meldpuntveiligverkeer.nl 
Remwegdemonstratie 
Op de dag van de uitreiking werd een remwegdemo gegeven. U, als verkeersdeelnemer, heeft inzicht 
kunnen krijgen in de remweg bij verschillende snelheden.  
Bij 15 km/uur rijdt u in de reactietijd nog 4 meter door en tijdens het remmen 1 meter. Stopafstand  5 
meter. 
Bij 30 km/uur rijdt u in de reactietijd nog 8 meter door en tijdens het remmen nog 5 meter, totale stop
afstand 13 meter.  
Bij 50 km/ uur rijdt u in de reactietijd nog 14 meter door en tijdens het remmen nog 14 meter, totale 
stopafstand 28 meter.  


HAAST? 
Haast, waarom? Te laat van huis gegaan, het liep allemaal even tegen.  Snel de auto in en op weg. 
Op weg naar ........ .  
Kunt u ondanks de haast ook rekening houden met de andere weggebruikers in uw leefomgeving of 
buurt. Die ook graag veilig op hun bestemming willen komen.  
Samen werken aan een verkeersveilige buurt of leefomgeving, ook voor de bewoners van de wijk de 
Vosholen.  
Met elkaar in overleg gaan, kijken naar situaties, matig uw snelheid in situaties waar minder beter kan 
zijn.   
Kortom samen zorgen voor een veilige leefomgeving, voor volwassenen en kinderen. 
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Iedereen die het fijn vindt om een uur te wandelen 
in een stevig tempo is op woensdagavond welkom 
om mee te wandelen. We starten om 19.00 uur 
bij het speeltuintje aan de Polder. 



 
Ik ben Anneke Brunke, 37 jaar, getrouwd met Richard en heb 2 kinderen: Suus van 6 jaar en Lars van 
4 jaar. Ik woon samen met mijn man sinds 2006 in de wijk. 
Ik heb mij aangemeld voor de wijkcommissie omdat ik graag mee wil helpen om de buurt veiliger en 
leuker te maken! Ik hoop dat dit gaat lukken! 

Met vriendelijke groet, 
 
Anneke BrunkeRingers 
www.supersuus.nl 
 

   

Ciske van Egeraat Wildervanck 18, 9611 SH Sappemeer Voorzitter/secretaris 

Tonny Kremer Wildervanck 23, 9611 SH Sappemeer penningmeester 

Antoinette de Vries Sterappel 32, 9603 HC Hoogezand lid/verkeer 
John de Bruijne 
  Wildervanck 6, 9611 SH Sappemeer lid/flyer, site 

Jannie Meijer De Landerijen 21B, 9603 HP Hoogezand lid 

Anneke Brunke De Landerijen 38, 9603 HT Hoogezand lid 

Inge van Petersen 
 
Valkappel 5, 9603 HB  Hoogezand 
  

lid 
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♦ wij op vrijdag 17 mei een schoonmaakactie gehouden hebben in de wijk 
♦ wij dit samen gedaan hebben met de leerlingen van de Theo Thijssenschool locatie Vosholen 
♦ wij heel blij zijn als u wilt helpen de wijk schoon te houden 
♦ de wijkcommissie al 10 jaar bestaat 
♦ wij bij alle nieuwe bewoners een flyer in de bus doen van de wijkcommissie (doel en leden) 
♦ wij op 12 juni weer een straatspeeldag gehouden hebben 
♦ dit weer een groot succes was 
♦ het ontwerp van het nieuwe kindcentrum op onze website staat 
♦ onze website www.vossenstreek.nl is 
♦ wij graag willen weten wat u van een compostbak vindt 2 keer per jaar 
♦ wij het buurtlabel verkeersveiligheid hebben gekregen 
♦ wij dus druk bezig zijn met de verkeersveiligheid 
♦ u daar zelf een heleboel aan kunt 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 graag willen horen hoe het wonen in de wijk Vosholen bevalt 
♦ alles wat u kwijt wilt kunt mailen naar: info@vossenstreek.nl 
 
 

  




Er is al een aantal keren gevraagd of wij niet net als in sommige wijken een compostbak van de ge
meente in de Vosholen kunnen krijgen. Dit kan 2 keer per jaar geregeld worden. De compostbak komt 
dan ergens te staan, maar dan moeten er wel mensen bereid zijn om daar per toerbeurt bij te staan om 
te controleren of er geen ander materiaal ingegooid wordt dan dat wat geschikt is voor de compostbak. 
Wij willen dit dus best regelen, maar wie is bereid om in het voorjaar en in het najaar een paar uurtjes 
op een zaterdag hierbij te gaan staan? 
Geeft u zich op via info@vossenstreek.nl met uw naam, telefoonnummer en emailadres. 
Ook willen wij graag van u weten wat u hiervan vindt. Ook graag via bovenstaand emailadres. 
 



Dat verdient 
een blijk 

van waardering!

Oorkondes op maat gemaakt voor uw organisatie. 
Bestel ze via www.certificaatopmaat.nl

www.certificaatopmaat.nl is een website van ontwerpbureau BergmanConcepts
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