
Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 
 
Datum: 9 april 2019 
Plaats: Theo Thijssenschool -locatie Vosholen 
Aanvang: 19.00 uur 
 
Aanwezig: John, Ciske, Niek, Fokko, Christian, Christien 
Tevens aanwezig: Johan van Delden (projectleider), Elie de Haas (gemeente, gebieds-regisseur) 
Afwezig: Nicole, Berry 
 
 

1. Opening 
 

 Ciske heet iedereen welkom. Bonno en Nicole hebben zich afgemeld. Ook Nathalie 
Oldenburger (directeur Theo Thijssenschool) was uitgenodigd, maar heeft zich 
afgemeld. 

 

 Marieke is verhuisd en heeft de wijkcommissie daarmee verlaten. Ciske heeft een 
bedankje namens de wijkcommissie geregeld. 

 
2. Mededelingen en vragen gemeente 
 

 Verkeerssituatie rondom Theo Thijssenschool 
De afgelopen tijd zijn er bij de gemeente veel klachten binnengekomen rondom de 
verkeerssituatie bij de school. Er zouden zelfs al twee ongelukken hebben plaats 
gevonden. Met name op Facebook wordt veel gediscussieerd en geklaagd. De 
gemeente wil graag met de wijkcommissie kijken naar een oplossing. 
Om de huidige verkeersproblematiek rondom de tijdelijke school te verbeteren wil de 
gemeente wel meedenken in een tijdelijk stop-/parkeerverbod om opstoppingen voor 
de school te voorkomen. Tevens kunnen er mogelijk wat noodparkeerplaatsen worden 
gecreëerd op het gras. Ook zal er gekeken kunnen worden of leraren al kunnen 
parkeren in de wijk, aangezien dit voor de nieuwe school ook moet gebeuren. Ciske zal 
op korte termijn een afspraak inplannen met Nathalie en Elie de Haas dit bespreken en 
een voorstel doen voor een oplossing (actie Ciske). 

 
Johan van Delden geeft aan wat de planning van de werkzaamheden is de komende 
tijd. Er wordt binnenkort gestart met de parkeerplaats tussen de noodlokalen en de 
nieuwbouw en een tijdelijke aansluiting vanaf de Groninger Kroon naar het nieuwe 
parkeerterrein. Deze moet gereed zijn bij de oplevering van de school, zodat daarna de 
noodlokalen verwijderd kunnen worden en de rest van de parkeerplaatsen en de kiss-
and-ride gereed gemaakt kunnen worden. De toegang tot deze parkeerplaats is dan 
via de Groninger Kroon. 

 
In de definitieve situatie is er plek voor ongeveer 100 parkeerplaatsen. Het terrein 
wordt overdag deels als schoolplein gebruikt. De toegang voor auto’s is via de kruising 
aan de Boomgaard. Fietsers voor de scholen worden via de Groninger Kroon en 
Peppeling geleid. Het is de bedoeling dat onderwijzend personeel gebruik maakt van 
parkeerplaatsen in de wijk (daar zijn er genoeg van beschikbaar overdag).  

 
 

Nu de nieuwe weg is aangelegd, zijn de problemen bij de oude toegangsweg een stuk 
verminderd. 

  



 
 

 Schelpenpad/hondenbeleid 
Fokko, Niek en Christien presenteren een plan voor een schelpenpad door de wijk. Dit 
is bedoeld om honden uit te laten en eventueel als mountainbike-pad. Ook staan er 
een aantal hondenspeelplaatsen in getekend. Dit om overlast door honden in de wijk 
te verminderen en hondenbezitters een plek te geven in de wijk. Nu wordt er veel 
geklaagd over loslopende honden en hondenpoep. Elie geeft aan dat in de APV van de 
gemeente Midden Groningen staat dat binnen de bebouwde kom honden aangelijnd 
moeten lopen en dat het opruimen van hondenpoep verplicht is. Mogelijk dat het 
project kan dienen als pilot binnen de gemeente. Aandachtspunt blijft ook het 
onderhoud van een schelpenpad. 
Fokko, Niek en Christien werken het plan verder uit en presenteren dit aan de 
gemeente Midden-Groningen.(Actie Fokko, Niek, Christien) 
 

 Aan de gemeente wordt gevraagd of er al duidelijkheid is over de invulling van de 
geplande groenstrook in het nieuwe deel van de Landerijen. Gevraagd wordt of hier 
ook een speelplaats komt. De gemeente geeft aan dat dit op dit moment nog 
eigendom is van de OCV. Dit terrein moet door de OCV voor de overdracht aan de 
gemeente worden ingericht. Binnenkort is er een informatieavond van de gemeente 
over het nieuw te vormen beleid rondom speelplaatsen. Ciske van Egeraat heeft 
hiervoor een mail ontvangen en zal deze doorsturen (actie Ciske).  

 

 De wijkcommissie zal een voorstel voor een speelplaats maken (actie Niek, Fokko). 
Mogelijk dat dit kan conform de uitvoering door het Belevenis Collectief, zoals bij de 
Wildervanck. 
 

 Gevraagd wordt wanneer de fiets-/loopbruggen bij de Valkappel gereed zijn. Elie zoekt 
dit uit (actie Elie). 
 

 Bestrijden bereklauwen 
De gemeente belooft de problematiek met de oprukkende Bereklauwen beheersbaar 
te houden. We moeten aan de bel trekken zodra het weer uit de klauwen loopt (actie 
allen). 
 

 Vanuit de bewoners aan De Akker zijn klachten gekomen over de gerealiseerde 
bestrating. Door de trottoirband zijn de toegangspaden naar de woningen niet 
toegankelijk voor rolstoelen, mag dit wel? Arcadis wil het op dit moment niet 
aanpassen. Elie zoekt dit uit, hoewel het op dit moment nog de verantwoordelijkheid 
is van de OCV (actie Elie). 
 

 Er zijn klachten gekomen vanuit de bewoners van de Kleinemeersterstraat na de 
werkzaamheden aan het trottoir. Door wortelgroei is voor een groot deel gekozen 
voor halfverharding, dit is echter iets te vaak toegepast. Dit wordt nu weer aangepast. 

 
3. Nieuw Kindcentrum 
 

 Johan geeft aan dat de bouwwerkzaamheden op dit moment volgens plan lopen. Dit 
betekent dat de oplevering staat voor eind oktober. De Theo Thijssenschool zou dan 
over kunnen, de Antoniusschool mogelijk in de kerstvakantie.(zie ook Nieuwsbrief) 
 

 Tevens kan er mogelijk een AED in de school worden geplaatst. 
 



4. Mededelingen School 
 
5. Mededelingen wijkcommissie 
 
6. Activiteiten 
 

 4 mei is er een opruimactie gepland bij Vos & Bos. De sloot wordt uitgegraven, tevens 
worden er nieuwe houtsnippers gestrooid. Er worden nog vrijwilligers gezocht.  
 

 Besloten wordt om de Night of the Proms te annuleren. Er is niet genoeg animo voor. 
 

 12 juni is er de jaarlijkse buitenspeeldag, hiervoor zijn nog veel vrijwilligers nodig. 
 

  15 juni is er weer een garagesale. 
 
7. Financiën 

 In de wijk zijn op dit moment twee AED’s. De wijkcommissie stemt er mee in dat vanuit 

het jaarlijks budget de energie van de twee AED’s wordt vergoed. Het gaat om een 

bedrag van ca. € 40,00 per AED. Christian zal contact zoeken met Manon Heitinga om 

uit te zoeken wie de aansluiting op dit moment betaalt (actie Christian).  

 De bewoners van de Kleinemeersterstraat hebben een bijdrage gevraagd voor de 
burendag. Ciske heeft een begroting gevraagd (actie Ciske).In principe betalen we niet 
mee. 

 

 Doen we nog een bijdrage voor de Buitenspeeldag? Op dit moment betaalt Boswijk 
nog alles. Indien wordt gevraagd, zullen we een bijdrage van € 250,00 willen geven.  

 
8. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
 

 John vraagt of we ook belang hebben bij een pas voor de Makro, deze is toch gratis. 
Afgesproken wordt dat John hem aanvraagt (actie John). 
 

 Christian vraagt of het nog wat is om na te denken over een ontwerp voor de entree 
van de wijk. Iedereen gaat hierover nadenken (actie allen).  
 


