
Notulen vergadering wijkcommissie de Vossenstreek 

datum: 5-9-2019 

Plaats: Theo Thijssenschool – locatie Vosholen 

19.00 uur: buslijn 515 met Frits Kramer 
 

1. Opening: 19:35 

Aanwezig: Christian, John, Niek, Fokko, Ciske & Bianca (wijkcommissie) 
Elie de haas (gebiedsregisseur) 
George Immenga :(groen) 
Johan van Delden (projectleider school)  
Afwezig met kennisgeving : Berry, Christien & Nicole  

2. Mededelingen: 

 Bonno:  
(van de gemeente) is gestopt als contactpersoon van de gemeente voor de 
wijkcommissie. Tot op heden is er nog geen vervanger gevonden voor zijn 
taken.  

 Nicole: 
neemt even een pauze van de wijkcommissie met betrekking tot haar 
gezondheid en nieuwe baan. Volgende keer is ze er weer bij. 

 Buslijn 515:    
Stichting Stadsvervoer HS gaat hun huidige route aanpassen. De nieuwe 
route van lijn 515 gaat vanaf 15 december 2019 ook onze wijk aandoen.  
Omdat buslijn 44 Harkstede – Vries komt te vervallen word deze opgevangen 
door een nieuwe lijn namelijk 516.  
Deze gaat vanaf het Medisch Centrum Hoogezand naar Harkstede rijden. 
Tevens word het Medisch Centrum Hoogezand zowel van lijn 515 als 516 het 
start- en eindpunt. De bussen rijden vanaf circa 08:00 uur tot 18:00 uur.  
Het is niet mogelijk om met een ov- kaart in deze bussen te betalen.  
Kinderen van 0-3 jaar zijn gratis.  
Kinderen van 4 -11 €1 retour. 
Volwassenen €2 retour. 
Per betalende passagier kunnen er 3 kinderen van 4 tot 11 jaar  gratis mee 
reizen.  
Stichting stadsvervoer HS werkt met vrijwilligers en wegens het uitbreiden van 
hun route kunnen ze wel wat extra hulp gebruiken.  
Voor het besturen van deze bussen volstaat een B rijbewijs. Voor meer 
informatie kan je mailen naar info@stadsvervoerhs.nl  

 Website: 
De website van de Vosholen kan momenteel niet geüpdatet worden omdat de 
provider de website uit veiligheidsoverwegingen  heeft afgesloten. 

 Elie:  
o Fase 2 van de Vosholen word opnieuw opgestart (Croonhoven). De 

wijkcommissie word binnenkort uitgenodigd voor een gesprek  

mailto:info@stadsvervoerhs.nl


o Het veld aan de Boomgaard, die momenteel vol staat met 
berenklauwen gaat in de loop van de tijd nog bebouwd worden.  

 Mail: Het email adres van de wijkcommissie is tijdelijk buitenwerking i.v.m. een 
virus. (gebruik: ciskevanegeraat@planet.nl) 

3. Punten gemeente: 

- Verkeerssituatie school:  
- In week 42 word de nieuwe school opgeleverd. 
- In week 43/44 gaat de Theo Thijsenschool verhuizen.  
- In week 44 worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in  
goede banen te lijden.  
- In week 45 word het tijdelijke gebouw van de Theo Thijsenschool 
gesloopt.  
Er worden naast het nieuwe kindcentrum 4 tijdelijke lokalen neergezet.  
- Week 1 gaat de Sint Antonius school starten in het nieuwe gebouw.  
- Joop Klimp is aanspreekpunt voor de school en de speelplaats 

 Groen en groenonderhoud: 
-De gemeente is inmiddels begonnen met het groenonderhoud. Bij de 
Vaartwijk waren er verscheiden klachten over groenafval wat niet was 
opgeruimd.  
-In de toekomst gaat het een gewoonte worden dat de gemeente met 
bewoners in gesprek gaat over wat ze precies willen in de wijk qua 
groenonderhoud.  
- Als er klachten of problemen zijn over groenonderhoud of voorzieningen van 
het groen kan je dit gemakkelijk via de websitemelden of via de app Makkelijk 
melden.  
-De gemeente is inmiddels begonnen met het actiever bestrijden van de 
berenklauw en andere schadelijke planten. 

 Natuurlijke speelplaats: 
Er is in vorige vergaderingen overlegd over een natuurlijke speelplaats bij het 
nieuwe kindcentrum. De gemeente geeft aan dit te overleggen met de 
directeuren van de scholen. Ciske geeft aan dat dit al gebeurd is.  

 Snelheidsmeter:  
De snelheidsmeter kan pas uitgelezen worden wanneer deze van de lantaren 
paal af is. Voordat de snelheidsmeter ergens anders neergehangen wordt 
wordt deze uitgelezen, dan kunnen we ook zien hoe vaak er te hard gereden 
werd. 
Op vrijdag 13 september wordt de snelheidsmeter ergens anders neer 
gehangen. (actie Christian, Ciske) 

4. Teambuilding:  

 Er word besloten om als teambuilding uit eten te gaan.  
Dit zou in november moeten plaats vinden. Voor de exacte datum word er een 
datumprikker door Ciske verstuurd. Christian vraagt eigenaar Di Meloni. 

 Actie: Christian /Ciske 

 



 

5. Vos bij ingangen Vosholen. 

 Ciske vraagt aan Ger de Wilde van het belevingscollectief of hij een ontwerp 
kan maken. We wachten misschien nog even op een totaal concept voor 
speelplaats Landerijen, school en naambordjes. Actie Ciske 

6. Speelplaatsen.  

 School heeft een voorkeur voor een natuurlijke speelplaats 

 Het nieuwe stuk van de Landerijen heeft ook voorkeur voor een natuurlijk 
speelplaats. Niek heeft al contact gehad met Ger de Wilde, maar hij vraagt 
14,5 % van de totaalkosten voor het ontwerp. 
Ciske gaat nog even bekijken wat de speelplaats aan de Wildervanck heeft 
gekost. Actie: Ciske 

 De kapotte schommel van de Sterappel is gemeld bij de app makkelijk 
melden, de huidige stand van zaken is niet bekend.   

7. Lopende zaken 

 Hondenuitlaatbeleid: het is niet bekend hoever het hiermee staat. Het blijft een 
lopende zaak  

 Schelpenpad : Wordt uitgesteld tot de huizen en de weg klaar zijn daar. 

 Zandstrandie: Word met NL doet aangepakt (Christian)  

 

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

 Voorstel Ciske: Hesjes laten bedrukken voor o.a. buitenspeeldag met onze 
naam erop. Fokko gaat informeren wat het kost. Ca. 25 hesjes: Actie Fokko 

 Bianca: Kijken of er draagvlak is voor een burendag 2020. We staan er wat 
sceptisch tegenover i.v.m. de matige reacties voor Night of the Proms. 

 Christian: Wijkwandeling voor een andere kijk op de wijk. Pakken we in het 
voorjaar op. Misschien samen met burgemeester? 

9. Sluiting:  

 21:35  

 


