Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek
datum: 13-06-2019
Plaats: Theo Thijssenschool locatie Vosholen
Aanvang: 19.00 uur
Aanwezig: John, Niek, Christian, Berry, Ciske, Bianca (mogelijk nieuw lid)
Elie de Haas: gebiedsregisseur
Jan Bakker: bewoner van de wijk Vosholen (zie punt 2)
Afwezig met kennisgeving: Fokko, Christien, Nicole

1. Opening met voorstelrondje
2. Vosholen duurzaam en aantrekkelijk
Jan Bakker licht dit plan toe (zie mail). Jan heeft het plan voorgelegd aan:
-Groen Links
-Elie de Haas (gebiedsregisseur)
-Aantal bewoners in de wijk
Jan is van plan om het ook voor te leggen aan de Partij van de Arbeid.
Het gaat om het beter benutten van de openbare ruimte met oog voor groen, water en
biodiversiteit door het creëren van voedselbossen en vaarroutes voor sloepen en kano’s.
De volgende punten worden o.a. besproken:
 Hoe maken we de wijk aardgasloos? (waterstof?)
 Groene daken
 Inrichting leefomgeving: voedselbos in combinatie met de school (lesprogramma’s)
 Verbinding wijk: watergangen
 Waterpartijen
 Openbare verlichting
 Centrale plek in de wijk bij het strandje, (ontmoetingsplek, eettentje, dingen verkopen
uit het voedselbos)
Probleem: Grond is van Woningstichting Acantus
De vraag is: Is er draagvlak in de wijk?
Afspraak: Jan gaat e.e.a. verder uitwerken.
Voor vragen kun je bij Jan Bakker terecht. Via de wijkcommissie: info@vossenstreek.nl
Voorstel: Als de nieuwe school in gebruik wordt genomen gaan we een bewonersavond
beleggen, waarin o.a. dit plan aan de bewoners wordt voorgelegd door Jan Bakker.
3. Speelvoorzieningen
Christian heeft foto’s gemaakt van de verschillende speelplekken in de wijk.
We komen tot de volgende conclusie:
 We hebben Vos en Bos aan de ene kant van de Vosholen
 Het zou mooi zijn als we in samenwerking met de scholen ook een natuurlijke
speelplaats kunnen inrichten op het schoolplein.
 Verder zouden er eventueel speeltoestellen van het eiland bij de Vaartwijk verplaatst
kunnen worden naar de speelplaats bij de wadi.
 Hondenuitlaatbeleid en schelpenpad: Hier wordt over nagedacht. Is ook een
ontmoetingsplaats voor jong en oud
 Strandje (volgend jaar moet hier weer nieuw zand op met NL doet)



Speelplaats nieuwe deel Landerijen: (Niek en Fokko) Volgende vergadering met
Bonno bespreken of we het kunnen inrichten als natuurlijke speelplaats.
Daarna Ger vragen van het belevingscollectief om een plan te maken.
Dan subsidie aanvragen hiervoor.

4. Verkeerssituatie school
Begin juli wordt er een snelheidsmeter opgehangen. We hebben gekeken op welke
lantaarnpalen hij gehangen moet worden (van 2 kanten) op de Boomgaard.
Even navragen hoe lang we hem mogen houden. Helft ene kant op, helft andere kant op. Er
wordt ook geregistreerd hoeveel mensen te hard rijden.
Kosten: € 100,00
5. Veiligheidsbeleid
John en Ciske zijn hierheen geweest. Voor onze wijk speelt het niet zo erg. Binnenkort volgen
de notulen (nog niet ontvangen).
6. Subsidiegeld: € 3000,-We komen tot de conclusie dat we het ook uitgeven aan initiatieven van de wijk zoals
garagesale en BBQ Kleinemeersterstraat.
7. Rondvraag en w.v.t.t.k
Bianca wil wel lid worden van de wijkcommissie. Welkom Bianca. Ze wil ook de taak als
secretaresse overnemen van Ciske. Super!

