Notulen wijkcommissie Vossenstreek
Datum: Woensdag 29 januari
Tijd:20.00-22.00 uur
Plaats: De Tibbe
Aanwezig wijkcommissie: John, Fokko, Bianca, Nicole, Christian, Ciske
Afwezig wijkcommissie: Niek, Berry
Aanwezig gemeente: Elie de Haas (gebiedsregisseur),George Immenga (groen), Joop Klimp
(groenadviseur, opvolger George Kievitsbosch)
1. Welkom
Ciske heet iedereen welkom en Joop Klimp stelt zich even voor. We vergaderen deze keer in
de Tibbe omdat de directies er moeite mee hebben om een sleutel aan ons te geven voor
hun mooie gebouw, omdat niet alles af te sluiten is. We mogen wel vergaderen als Theo
Thijssen MR-vergadering heeft. Ciske heeft een aantal data gekregen. Eind van de
vergadering komen we erop terug.
2. Notulen 14-11-2019
 Zijn er al spiegels geplaatst n.a.v. punt 5: nog niet. Elie gaat hier achteraan
 Snelheidsmeter: overzicht (punt 6): er zijn een paar pieken ,maar het valt over het
algemeen mee. Het valt op dat vooral bezorgers van Post NL hard rijden.
 Buslijn: Weet iemand of er gebruik van wordt gemaakt? (punt 7). Er wordt nog niet
veel gebruik van gemaakt. Ciske heeft even contact opgenomen met Stichting
Stadsvervoer, ook over de bushalte en het harde rijden van de bus.
De bushalte wordt verplaatst en chauffeurs worden aangesproken op hun rijgedrag.
 Bericht van John n.a.v. vraag Fokko hoe vaak de website bekeken wordt. De website
wordt goed bekeken en John geeft zo nu en dan een update.
 Plan Jan Bakker: zie www.toukomst.nl/ideeën/vosholen-duurzaam
Plannen per onderdeel uitvoeren / plukbos, voedselbos
 Blikmikker en afval (zie punt 9)
 Bord met een vos erop voor ingangen wijk: Ciske heeft de opdracht bij Ger de Wilde
(belevingscollectief) neergelegd en hij gaat ermee aan de slag. Op het ogenblik is de
speelplaats bij de school even prioriteit nummer 1.
We moeten van tevoren bij de gemeente aangeven waar we ze willen hebben.
3. Ingekomen stukken: worden direct doorgemaild naar alle leden
4. Natuurlijke speelplaats de Landerijen: Ciske gaat een brief maken. Deze wordt door Fokko
gedrukt en door Niek en Fokko verspreid. We vragen de direct omwonenden mee te denken
en mee te helpen. In mei is het stuk grond geëgaliseerd. Naar aanleiding van de wensen van
bewoners wordt er een plan gemaakt door Ger de Wilde. We kunnen subsidie aanvragen
hiervoor bij Vereniging Groninger Dorpen. Dit is vrij gemakkelijk! Niek en Fokko gaan zich
hierin verdiepen.
George houdt boomstammen voor ons vast.
In mei 2020 is het terrein geschikt om een speelplaats op te maken.
5. Hondenuitlaatbeleid en schelpenpad: Shantal de Vries van Tuinderij 20 heeft ideeën en wil
graag meedenken. Niek en Fokko nemen contact met haar op. Ciske stuurt telefoonnummer
en e-mailadres.
6. Offerte hesjes laten bedrukken (25 stuks) : Fokko gaat hiermee aan de slag

7. NL-doet: zandstrand opknappen en schoon zand bij de speeltuintjes: 14 maart 14.00 uur
Christian regelt dit. Er worden vrijwilligers gevraagd via facebook en een poster bij de
scholen. De gemeente kan ons helpen met het zand verspreiden over de verschillende
speeltuinen. Ze moeten op tijd bericht hebben hiervoor. Christian regelt dit.
8. Afval in de wijk:
 Blikmikker met bordje: wie gaat hem legen? foto’s maken als hij geplaatst wordt.
George Immenga geeft een seintje als hij geplaatst wordt. Zij maken ook foto’s. We
willen er aandacht aan besteden via de website en op facebook.
Over het legen moeten we nog afspraken maken.
 Afval opruimen in Vos en Bos: dit gaan we doen als blikmikker er staat samen met
Boswijk. We gaan dan ook weer nieuwe snippers op de paden strooien.
Aktie: Ciske
 Afval in de wijk: Ciske heeft handschoenen, plastic zakken en een ring.
 Er komt nog een container bij Ciske (of bij iemand anders?) dus als je wilt opruimen
kun je spullen bij Ciske halen (Wildervanck 18)
9. Vrijwilligerskrant: kopij voor 24 februari
Als we op tijd de foto’s hebben van de blikmikker stuurt Ciske dit op naar de krant.
10. Knelpunten verkeerssituatie. Iedereen heeft de lijst met knelpunten gekregen die Ciske
n.a.v. email van bewoners heeft opgesteld. Johan van Delden (Projectleider school) Heeft
deze besproken met een verkeersdeskundige en Elie de Haas (gebiedsregisseur) en op de
verschillende punten antwoord gegeven. Dit heeft de wijkcommissie ook gekregen. Elie geeft
waar nodig nog wat toelichting.
Ciske heeft alle bewoners die een mail hebben gestuurd persoonlijk beantwoord. Daarna
heeft ze een mailinglist gemaakt met de inventarisatie van de knelpunten. Ciske stuurt nu
ook de antwoorden naar deze mensen en een berichtje op facebook welke acties zijn
ondernomen.
11. Wijkwandeling: Deze gaan we de volgende vergadering plannen. Het wordt een soort
schouw van de wijk.
We nodigen de burgemeester uit als we bezig zijn met het schoolplein en de Landerijen.
12. Natuurlijke speelplaats school
Ciske laat de plannen zien. Het is nog niet definitief.
Maandag 3 februari laten we ze aan de omwonenden zien met de mededeling dat de
inrichting van de kleuterpleinen nog niet definitief is.
Niek, Fokko en Bianca gaan zich verdiepen in subsidies.
Ciske levert een lijst aan met mogelijke subsidieverstrekkers*.
Elie wil wel ondersteuning geven.
13. Rondvraag:
 Waarvoor zijn die bergen zand aan de Croonhoven?
Geel zand is voor planfase 2: wordt afgedekt!
Zwart zand is voor hergebruik: tijdelijke opslagplaats
Waterschap heeft bermen verreden. George heeft gemeentelijk contactpersoon hierover
nog weer aangesproken , deze heeft beloofd e.a. te regelen met het waterschap.
 Buurtbarbecue: Heeft iemand hier nog iets van gehoord ? nee
 Hoe is het met het plan van planfase 2? Dit krijgen we binnenkort
 Hangjongeren kindcentrum Ciske heeft na een oproep bij de wijkagenten direct een
telefoontje gehad en ze houden het in de gaten.
 Nieuw lid: Danny. Ciske nodigt hem uit voor de volgende vergadering.




Mark heeft zich eerst terug getrokken i.v.m. drukke werkzaamheden.
Tijdens open dag heeft zich nog iemand aangemeld van de Boomgaard 44, nl. Frank
Oosterhuis. Hij wordt ook uitgenodigd voor de volgende vergadering door Ciske
Berry gaat uit de wijkcommissie
2 maart is er een bijeenkomst over afval in Van der Valk in Zuidbroek (zie mail). Graag zo snel
mogelijk opgeven aan Ciske als je mee wil.
Er komen nieuwe bomen bij de Tuinderij.
De bomen van de Tuinderij worden bij het gemaal geplaatst. Er staan al piketpaaltjes.

Volgende vergadering op 20 april om 19.30 uur in het kindcentrum

*Subsidie aanvragen:
 Groninger Dorpen
 Provincie Groningen
 Leefbaarheidscollectief
 Rabobank
 Amrobank
 Jantje Beton

Met rood onderstreept zijn de personen die aktie moeten ondernemen.

