
 

 

Verslag vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 

Datum:  17 juli 2018 

Aanwezigen: Ciske van Egeraat (voorzitter/secretaris),Marieke Camron (notulist), Christian Plat 
(lid), John de Bruijne (penningsmeester), Christien van Rennes (lid), Niek Beverwijk(aspirant lid) 

Afwezig: Berry Kloosterhuis, Nicole Oosting 

Gasten: Bonno Perdok van de gemeente, Johan van Delden (projectleider kindcentrum), Rob 
Hermans en Peter Verschuren 

 

1. Opening 

Iedereen wordt welkom geheten en in het bijzonder Niek Beverwijk, hij wil graag een keer 
kijken bij de vergadering van de wijkcie om te kijken wat men doet. 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen 

3. Mededelingen en vragen gemeente 

- Rob Hermans stopt per 1 september a.s. 

- Stand van zaken Boomgaard: We kunnen vragen inventariseren van de 

bewoners en deze naar Bonno sturen. 

- Bankje is geplaatst 

- Veilige oversteekplaats Croonhoven: is gerealiseerd 

- Legoblokken fietspad Buitenlust: Dit wordt na de bouwvak besproken 

- Vissen in de vijver? Viswedstrijd mogelijk: Niek gaat dit uitzoeken 

- Parkeerproblemen school:??? 

- Weerestein: 

Nog geen reactie van IBOR. Zodra er meer bekend is zal dat gecommuniceerd 

worden vanuit de gemeente.  

Christien vraagt of het nog noodzakelijk is want de situatie is inmiddels 

verbeterd. Rob vraagt wat het draagvlak van de bewoners is. Om dit te 

inventariseren kan bijvoorbeeld een poll op facebook worden gedaan. 

Tijdens snelheidsmetingen die zijn gedaan lag de snelheid gemiddeld op ca. 30 

km/uur. 

Als er geld wordt uitgegeven dan graag wel in iets wat iets toevoegt. 

- Hondenpoep 

Per 1 januari jl is de verordening geharmoniseerd. Er is een aanlijngebod en 

ontlasting dient opgeruimd te worden door degene die de hond uitlaat. 

Deze week bespreekt de gemeente hoe dit in de markt gezet moet worden. Na de 

vakantie komt hierop een vervolg.  

Er moet een hondenuitlaatbeleid komen en hondenuitlaatplekken zijn wenselijk. 

De zaken die reeds bekend zijn vanuit de werkgroep hondenspeelplaats kunnen 

naar Rob worden gemaild. Christien, Dall en Niek willen wel onderdeel 

uitmaken van de Werkgroep. De werkgroep moet de gemeente 

opzoeken/uitdagen om dit op poten te zetten.  
 



 

 

- Vijver 

De vijver is geen officiële zwemvijver. Het water wordt dan ook niet 

gecontroleerd. 

4. Kindcentrum 

- Alles wordt gedemonteerd voor inpassen aardbevingsbestendig maken. 

- Fundering wordt aangepast. 

- Beoogde oplevering zomer 2019. 

- Bouwvergunning verstrekt voor uitbreiding. Nu bezig met verdere afspraken met 

o.a. de aannemer. 

- Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tijdelijke bouwweg. Dit is niet 

heel eenvoudig te realiseren omdat de grond niet van de gemeente is. Wordt 

(wederom) vervolgd. 

 

5. Inbreng school 

- De school is niet aanwezig en heeft ook niets ingebracht. 

 

6. Mededelingen wijkcommissie 

- Afvalbeleid: Er is een constructief gesprek geweest met Arjan van Leeuwen. 

Loopt naar tevredenheid. Tijdens vervolgavond na de vakantie, wordt 

gepresenteerd/gesproken over de diverse opties die uit de gesprekken met de 

vele bewonerscommissies zijn gekomen. 

7. Activiteiten 

- Vos en Bos 

Wordt veel gebruik van gemaakt 

Wel veel afval door gebruik, wordt niet opgeruimd/meegenomen. Als je er 

gebruik van maakt, dan rommel meenemen. 

Ciske gaat in overleg met Boswijk/wijkteam over afval. 

- Garageverkoop was zeer geslaagd 

- De buitenspeeldag was ook dit jaar weer geslaagd, mede door de grote groep 

vrijwilligers 

- Er gaat gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor een viswedstrijd in de wijk 

- Al een aantal jaren wordt er gesproken over een “Night of the Proms”. Zijn er 

bewoners die dit willen organiseren? 

 

8. Wijkkrant/website 

- We kijken of we na de vakantie een flyer maken met alle activiteiten die we het 

afgelopen jaar hebben gedaan. 

 

9. Financiën 

- De wijkcommissie heeft een bijdrage (€ 250,-) gedaan voor het 

midzomeravondfeest van de Theo Thijssenschool. 

 

10. W.v.t.t.k. 

- John: hoe zit het met de schouwsloot achter de Wildervanck? Logisch zou zijn 

dat ieder zijn eigen helft schoonmaakt. 



 

 

- Christian: wat is de status van het glasvezel? De loze leidingen die daarvoor 

gebruikt konden worden zijn gebruikt voor andere doeleinden. Nu tot nader 

bericht opgeschort. 

- Christian: de berenklauwen rukken steeds verder op. Mail naar Klaas Schipper 

(klaas.schipper@midden-groningen.nl). 

 

 

 


