
Notulen donderdag 15 november 2018 
 
 
Aanwezig: Ciske, John, Niek, Marieke, Christien, Dall, Christian, Berry en Nicole. 
 
 
Mededelingen en vragen 
*Stand van zaken m.b.t. Boomgaard/vergadering gemeente 
 Vanaf deze week is begonnen met de aanleg van de weg vanuit de rotonde naar de Boomgaard.  
Dat is goed nieuws. Parkeren bij school is alleen wel een probleem nu, werkauto's blokkeren de 
doorgaande weg en mensen die kinderen brengen/halen naar/van school zetten hun auto nu op een 
onveilige manier neer. 
Wellicht is het een idee om de "lego" blokken bij de Landerijen weg te halen? Ciske stelt voor om hier 
met Bonno over te praten. Ciske gaat via de datumprikker proberen een afspraak te maken met de 
gemeente voor een vergadering. 
 
*Weerestein/verhoging:  
Is er draagvlak voor een verhoging? 
Is de verhoging handig? I.v.m. met auto's die optrekken- en daarna weer verder rijden. Dit kan ook 
overlast geven. Is  het plaatsen van haaientanden misschien een optie?  
Christien gaat inventariseren bij bewoners hoe zij hierin staan. 
 
 
*Vissen in de vijver: 
 Mogelijkheid om een viswedstrijd te houden? Er is besloten om dit over te laten aan de mensen die 
er mee gemoeid zijn. Niet voor de wijkcommissie om hierover te beslissen. 
 
*Nieuw kindcentrum 
September jl. is er een flyer rondgebracht hoe het er voor staat v.w.b. het Kindcentrum. Het lijkt erop  
dat het Kindcentrum na de herfstvakantie volgend jaar 2019 klaar zal zijn. De school moet nog groter 
wegens grotere aantallen leerlingen. Er moeten meer lokalen bijgebouwd worden. 
 
*AED in de wijk  te leveren voor de aanschaf van een AED. Het is inmiddels rond, het bedrag is bij 
elkaar dus de AED gaat er komen. De plek zal bij/op school zijn.  
Wellicht een idee om nog een AED aan te schaffen? Omdat de wijk zo groot is. Manon Heitinga wordt 
benaderd door Niek om te kijken of er nog een AED kan komen. De wijkcommissie wil hieraan ook 
wel meebetalen. 
 
*Vos en Bos 
 Is inmiddels gesnoeid en schoongemaakt en opgeruimd. Wat opviel was dat de vrijwilligers allemaal 
uit Boswijk kwamen en niet uit de Vosholen. Moeilijk om vrijwilligers hiervoor te krijgen. 
 
 
Hondenspeelplaats/Hondenbeleid 
Er is over een weer gemaild met 2 dames uit de wijk die reeds bezig zijn met het opzetten van een 
hondenspeelplaats. De gemeente vraagt of er draagvlak gecreëerd kan worden. Het is de bedoeling 
dat er een hondenbeleid gemaakt wordt. Is het handig om een hondenschool erbij te  
betrekken, i.v.m. opvoeding van honden en eventuele hondentraining? De dames die zich ermee 
bezig houden uit de wijk zijn: Monique Wöhler en Shantal de Vries. 
Christien neem contact met hun op en gaat samen met Dall en Niek hiermee aan de slag 
 
 



Social Media 
FB: Mensen halen veel informatie van internet af. Het is eigenlijk beter dat de wijkcommissie eerst 
op de hoogte wordt gebracht van nieuws in/uit/rondom de wijk. 
 
Vosholen FB: De Vosholen FB pagina wordt onderhouden door Janny. Iedereen kan hier lid van 
worden. Ook mensen die niet uit de wijk komen. 
 
Vossenstreek: Hierop worden berichten geplaatst vanuit de wijkcommissie. 
Nieuws in/uit/rondom de wijk. 
 
Initiatieven vanuit bewoners zijn goed. Doch is het beter/handiger dat de wijkcommissie hiervan op 
de hoogte gehouden wordt. 
 
 
Activiteiten 
Night of the Proms: muziek met kraampjes. Muziek/bandjes uit de wijk zelf? Evt. deze zomer gaan 
realiseren. Ook bedrijfjes uitnodigen om te gaan staan in de kraampjes. De plek: rond de vijver is een 
mooie plek.  
Ciske maakt in januari 2019 een flyer om te kijken of er animo voor is in de wijk. 
 
Wijkkrant/website 
Flyer in de maak: met wist-u-dat 
Ciske past de tekst op de flyer aan en Christien gaat de lay-out nog mooi maken. 
 
Financiën 
In 2019 krijgen we € 3000,00 van de gemeente Midden- Groningen 
 
Rondvraag en w.v.t.t.k.  
*Schelpenpad rond vijver een optie? Ook als hondenuitlaatplek? Vragen aan de gemeente (Ciske). 
Evt. vergunning? 
 
*In januari 2019 een flyer uitbrengen. Met alle dingen erop die in de planning staan voor 2019 
En kijken hoe de bewoners denken over een Night of the Proms. 
 
*12 juni 2019 staat Buitenspeeldag weer op het programma. 
 
* In mei zal er weer een Garage-Sale worden gehouden in de wijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


