
punt actie wie wanneer extra gereed 

1 Natuurlijke speelplaats de 
Landerijen 

Niek, Fokko Op 15 november heeft Ciske het belevingscollectief 
een mail gestuurd om te komen kijken 

  

2 Natuurlijke speelplaats school Allen en directeuren 
en gemeente 

Op 14 november hebben Christian en Ciske bij het 
overleg buitenruimte gezeten in het nieuwe 
Kindcentrum. Ciske heeft op 15 november het 
belevingscollectief een bericht gestuurd om te 
vragen of ze zo snel mogelijk willen komen kijken 
wat de bedoeling is en kijken wat zij voor ons 
kunnen betekenen. We doen dit samen met iemand 
van Theo Thijssenschool en van Antonius. 
 
Tijdpad: 
Dit alles het liefst voor de officiële opening in maart 
 

Tijdpad: 

 Belevingscollectief 
vragen om te 
komen kijken 

 Belevingscollectief 
maakt schetsen 
en begroting 

 Terugkoppelen 
aan commissie 

 Subsidie 
aanvragen door 
wijkcommissie 

 Alles maken 
samen met 
ouders en 
kinderen 

 
 Gemeente zorgt 

voor 
boomstammen en 
graafmachine op 
tijden dat ze niet 
in gebruik zijn. 

 
 We moeten 

bespreken wie 
eigenaar wordt 
van de 
speelplaats! 

 

 



3 Hondenuitlaatbeleid en 
schelpenpad 

Christien, Niek, 
Fokko 

Als huizen en weg klaar zijn in dat gedeelte   

4 Offerte hesjes laten 
bedrukken(25 stuks) 

Fokko z.s.m. Ciske stuurt logo 
Fokko maakt ontwerp 

 

5 Mail Ricardo 
verkeersveiligheid 

Fokko z.s.m. Fokko heeft dit samen 
met Elie de 
Haas(gebiedsregisseur) en 
Ricardo besproken. Er 
komen spiegels 

X 

6 Snelheidsmeter weghalen Ciske regelt mensen 
en ladders 

Half december. Ciske vraagt of we de meter nog 
langer mogen houden om hem ergens anders te 
plaatsen.  

Iedereen denkt na over 
waar dan? 

 

7 Affiches buslijn maken en 
ophangen 

Fokko maakt affiches 
en Ciske brengt ze 
naar de scholen  
Ciske regelt ook 
folders om op de 
scholen neer te 
leggen. 

Na 5 december De affiches en folders heb 
ik al 

 

8 Etentje Wijkcommissie Christian en Ciske November 2019 Was gezellig! X 

9 Zandstrand opknappen Ciske en Christian Voorjaar 2020 Ciske heeft klus gemeld 
op 14 maart van 14.00 
uur-16.00 uur en €350.00 
subsidie aangevraagd. 

 

10 Wijkwandeling Wijkcommissie Voorjaar 2020 Met burgemeester?  

11 Problemen Vos en Bos Ciske i.s.m. Boswijk 
en Elie de Haas 

 
Er wordt meer 
gesurveilleerd en 
bewoners die overlast 
hebben melden dat bij 
ons. 
Wigwam is in brand 
gestoken. Ciske heeft 
nieuwe offerte 

X 



aangevraagd voor nieuwe 
wigwam, in samenwerking 
met Boswijk. Het is nu 
gevaarlijk. 

12 Bord met een vos o.i.d. aan 
het begin van de 
toegangsstraten van de 
Vosholen 

Op 15 november 
heeft Ciske aan Ger 
de Wilde van het 
Belevingscollectief 
gevraagd om iets te 
ontwerpen 

Samen met punt 1 en 2   

13 Burendag 2020 Bianca  In de vergadering van 14 
november hebben we 
afgesproken dat burendag 
per straat of klein wijkje 
georganiseerd moet 
worden. Niet met de hele 
Vosholen. 

 

14 Sleutel en code regelen 
Kindcentrum 

Ciske z.s.m. 
 

 

 
 

1) Ik heb even gekeken wat de speelplaats aan de Wildervanck heeft gekost. Dat is met zelfhulp €1137,30 inclusief de tekening 
 
 
w.v.t.t.: 
 

 Darell is benieuwd hoe vaak de website bekeken wordt. John geeft dat aan ons door. Aktie: John 

 Plan Jan Bakker: De vernieuwde versie wordt op de website gezet en Ciske vraagt aan de scholen of er een verwijzing in de nieuwsbrief mag komen 
naar de website. Op zich vinden we het eigenlijk niet iets van de wijkcommissie. Maar jan wil graag kijken hoeveel draagvlak er is voor zijn plan in de 
wijk, om dit naar de gemeente te kunnen communiceren. Ciske heeft op 15 november nog met hem gepraat en de financiële onderbouwing is stap 
2. Hij is al met verschillende subsidies bezig. Hij moet zelf zijn plan nog maar een keer op FB zetten. 
Aktie: John en Ciske 

 Vrijwilligerskrant: Wij hebben voor nu geen kopij 



 Blikmikkers: Ciske heeft in de krant gelezen dat er blikmikkers geplaatst gaan worden in de gemeente. De voetbalclub Siddeburen heeft er een 
geadopteerd. Ciske gaat informeren hoe dit in zijn werk gaat. 
We willen graag een voor Vos en Bos en een ergens richting fietspad Kalkwijk voor de jeugd van Aletta, die veel afval op het grasveld gooit. 

 Christian zegt dat er veel afvalcontainers al een dag van tevoren bij de weg worden gezet. Misschien een oproep op FB om dit niet te doen, 
aangezien het niet mag. Aktie: Christian? 

 
 


