
Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 
datum:12-12-2018 
Plaats: Theo Thijssenschool -locatie Vosholen 
Aanvang:19.00 uur 
 
Aanwezig: John, Ciske, Niek, Fokko, Christian, Nicole. 
Tevens aanwezig: Johan van Delden (projectleider), George Immenga (gemeente), Bonno Perdok 
(projectleider), Elie de Haas (gemeente, gebieds-regisseur). 
Afwezig: Marieke, Christien, Berry. 
 
 

1. Opening: Ciske heet iedereen welkom en we doen even een kort voorstelrondje. 
 

2. Notulen 15-11-2018  
De notulen zijn goedgekeurd. Bedankt Nicole! 
 

3. Mededelingen en vragen gemeente 
 
* Boomgaard: 
(Bonno neemt het woord), Boomgaard, de aanleg nieuwe weg gaat goed. De 
fundering voor de nieuwe weg komt er voor de Kerst in. Er kan nog niet gereden 
worden op deze weg, wegens de putten. De 2e  week van januari komt de bestrating 
erin. De huidige bouwweg gaat er dan ook uit voor een gedeelte. De binnenring 
wordt afgerond, ook voor de parkeer-plekken aanleg. Via deze weg kan er dan geen 
bouwverkeer meer langs. Dat is het streven. Het bouwverkeer zal via de tuinen 
omgeleid worden zodat de huizen afgebouwd kunnen worden. De weg die nu 
aangelegd gaat worden is definitief. Hij zal eerst nog als bouwweg gebruikt worden 
en in 2023 zal fase 1 afgerond worden. 
 

 Fokko vraagt of de weg ook breder gaat worden dan de huidige bouwweg.  
Nee, niet breder, de bedoeling is dat er nog Parkeer-vlakken komen. 
 

 Christian vraagt of er verlichting komt op de nieuw aan te leggen weg.  
Ja, er komen 2 lichtmasten. 
 
*Parkeerproblemen school: 
Dit probleem is nog steeds aanwezig, dus oplossingen voor dit probleem zijn zeer 
welkom. Als eerste wordt genoemd dat er van de overgebleven stenen van de 
bouwweg eventueel beton gemaakt kan worden om bijv. parkeervlakken te maken. 
Een idee is om de zij-ingang bij school te gebruiken en daar de parkeerplaatsen te 
realiseren m.b.v. verhard beton.  
Er kan ook gekeken worden of er aan de andere kant van de school mogelijkheid is 
om parkeervlakken te realiseren. Vlakbij de bouwweg. Ook aan de voorkant van de 
school (waar nu ook nog gras ligt) is een optie om parkeerplekken van te maken. Dit 
moet overlegd worden, ook met school zelf. Ciske gaat met Nathalie overleggen 
 
*Legoblokken: 
Deze zijn reeds verwijderd. 
 
*Weerestein: drempel? 
Christien zou overleggen met de omwonenden wat ze zelf willen. Er is nog niet iets 
over bekend (Christien was zelf ook afwezig). Bonno meldt dat er wel al een 
snelheidsmeting is gedaan in dit stuk van de wijk, en dat de snelheidslimiet niet 
wordt overtreden. Eigenlijk is het zonde om dan geld uit te geven aan drempels. 
Bovendien geven drempels ook weer geluidsoverlast. 



 
*Hondenbeleid: 
Fokko en Niek hebben een opzetje gemaakt van wat de bedoeling zou kunnen zijn. 
De vraag is ook of er genoeg budget voor is. Elie de  Haas geeft aan dat er volgend 
jaar mogelijk geld voor vrijgemaakt zou kunnen worden. Er is volgend jaar een 
Leefbaarheidsfonds waar een beroep op kan worden gedaan. Daarbij zal er ook 
gekeken worden naar het beleid in 3 oude gemeenten dat verder geharmoniseerd 
gaat worden. (bijv. poep opruimen en honden aangelijnd in de wijk). Het zou mooi 
zijn als er ook meerdere plekken kunnen komen in de wijk waar honden los kunnen 
lopen. Een idee is het om bewoners inspraak te laten geven wat ze zouden willen.  

 Bijvoorbeeld een omheind terrein waar honden los kunnen lopen. Fokko denkt 
eigenlijk dat er nergens een plek in de wijk is voor zo'n initiatief. Daarom is het ook 
goed om het met de bewoners te overleggen.  

 George Immenga oppert om een terrein te maken waarin de combinatie wordt 
gemaakt met bijv. hardlopen/bewegen/wandelen en honden uitlaten. Ook om 
bewoners in contact met elkaar te laten komen. Bijv. om er ook bankjes neer te 
zetten of een picknicktafel. Elie de Haas zegt dat de gemeente over dit mee moet 
beslissen. Het onderhoud van zo'n terrein zal ook een puntje worden, wie gaat dit 
doen? Een idee van Fokko is een schelpenpad aanleggen als wandelroute.  
Uitgangspunt is dat de gemeente zorgt voor onderhoud op basisniveau. Wanneer 
bewoners daar een “plus” op willen hebben, dan moet daar iets tegenover staan. 
Wat dat is, is de uitkomst van overleg met de bewoners.  Soms overdragen van 
onderhoud, soms hulp bij de aanleg, soms ook accepteren dat op een andere plek 
beheer minder wordt dan basis.  
Niek en Fokko gaan verder hun plan uitwerken. We kunnen ook Het 
Leefbaarheidsfonds inschakelen. Ook zou het een idee zijn om bijv. NL-Doet in te 
schakelen om een budget te kunnen krijgen.  

 Niek en Fokko vragen ook wat de bestemming is van het groene stuk vlakbij hun huis. 
Bonno zoekt het op en er staat: Nog nader te bepalen. 
Wij zouden het mooi vinden als daar een natuurlijke speelplaats komt, net als bij de 
Wildervanck. Elie zegt dat er ook een stagiair is bij de gemeente die dit onderzoekt. 
Wij krijgen zijn naam van Elie 
Niek en Fokko gaan een plan maken en leggen het voor aan de wijkcommissie. Het 
kan ook samen met het Belevingscollectief. We kunnen er subsidie voor aanvragen 
net als bij Vos en Bos en de Wildervanck. Het is mooi als alle speelplaatsen in de wijk 
dezelfde opzet hebben, dus via het Belevingscollectief. Zij kunnen ook meedenken! 
 

 George Immenga vindt ook dat de bereklauwen beter bestreden moeten worden. De 
groei gaat gestaag en langzaamaan komt het meer de wijk in. 
 

 Elie de Haas noemt ook nog dat je bij Openbare Ruimte melding kunt maken van bijv. 
teveel onkruid in de wijk of als er bijv. verlichting in de wijk uit is (lantaarnpalen). 
App: makkelijk melden, algemeen telefoonnummer (0598-373737) of via de website 
van de gemeente. 
 

 Ciske/John vragen hoe het staat met de grond achter hun huis. Het antwoord is dat 
daar een nieuw bestemmingsplan op komt. Er komt eerst  een nieuwe visie op het 
hele gebied van fase 2, de oude gaat van tafel. 

 

4. Nieuw Kindcentrum: Johan van Delden 
De BAM is in september weer gestart met de bouw van het Kindcentrum Vosholen en het 
aardbevingsbestendig maken ervan. In de herfstvakantie 2019 moet het nieuwe kindcentrum 
worden opgeleverd. Het aantal kinderen dat in het Kindcentrum zou komen was aanvankelijk 
500. In verband met gewijzigde prognoses is een plan gemaakt voor een permanente 



uitbreiding  voor 100 leerlingen zodat er 600 leerlingen permanent  gehuisvest kunnen 
worden. Deze permanente uitbreiding wordt nu ook direct meegenomen in de bouw. 
Inmiddels blijkt uit de laatste prognoses dat er voor nog eens 100 leerlingen tijdelijke 
huisvesting moet komen. Waar precies op het terrein dit moet komen wordt nog onderzocht.   
Voor oplevering zal dan al gestart worden met de terrein-inrichting rondom de school voor 
het aanleggen van speel/parkeerterrein en pleininrichting zodat de Theo Thijssenschool z.s.m. 
na oplevering met schone voeten kan inhuizen. 
 Het plan is om gefaseerd in te huizen na oplevering in de herfstvakantie 2019. Eerst de Theo 
Thijssenschool en zodra de terreininrichting volledig klaar is, kan ook de St. Antoniusschool 
over. Het streven is om uiterlijk  1 januari 2020 het volledige Kindcentrum in gebruik te 
nemen. De huidige school staat nu precies op het aan te leggen speel/parkeerterrein van het 
nieuwe kindcentrum. De oude school moet dus eerst weggehaald worden voordat de 
werkzaamheden van de terreininrichting kunnen worden afgerond  met het 
speel/parkeerterrein. 
 

5. Mededelingen School: er is niemand van school aanwezig. 
 

6. Mededelingen wijkcommissie 
 

7. Activiteiten 

 Night of the Proms: In januari komt er een flyer om te inventariseren wat de 
mogelijkheden zijn, en of er draagvlak is in de wijk 

 12 juni: Buitenspeeldag. 
Vanaf januari weer vergaderingen een keer per maand. John en Ciske gaan hierheen 
en helpen mee met de organisatie. Nicole wil op de dag zelf wel weer helpen. 

 Mei: garagesale 
Is al een beetje mee gestart, door bewoners te peilen die mee zouden willen doen en 
eventueel helpen bij dit evenement. Wordt vervolgd... 
 

 
8. Wijkkrant/website:  

Er is net een flyer gemaakt, kan ook op de website. Hij ziet er heel mooi uit. John zorgt voor de 
verspreiding. 
 

9. Financiën 
Bijdrage gemeente: €3000, - : Papier invullen wat we ermee willen doen!(zie begroting) 

10.  Rondvraag en w.v.t.t.k. 
AED: Wordt aan het schoolgebouw geplaatst. Er moet nog uitgezocht worden wie 
verantwoordelijk zal zijn voor het onderhoud van de AED en de bijkomende kosten. Het is 
misschien een idee om bewoners te peilen wie een EHBO/BHV hebben en deze mensen 
zouden dan eventueel de taak op zich kunnen nemen om de AED te bedienen. Wordt 
vervolgd... 

 
 

 


