
Notulen wijkcommissie Vossenstreek 
Datum: Woensdag 20 mei 2020 
Tijd:19.30 

 Plaats: Wildervanck 18 

 Aanwezig: John, Christian, Niek, Bianca en Ciske 
 

1. Welkom 
Vandaag even zonder mensen van de gemeente i.v.m. coronacrisis 
Nicole is uit de commissie. Ciske stuurt een bloemetje namens ons. 

 
2. Vragen en mededelingen (n.a.v. notulen 29-01-2020) 

 Spiegels: Elie gaat kijken hoe hij dit op kan lossen 

 Blikmikker is geplaatst en wordt geleegd 

 Bord met een vos erop voor ingangen wijk: is Ger mee bezig. Wordt hufterproof 

 Hondenbeleid en schelpenpad:  
zetten we even in de ijskast tot gemeente hiervoor een beleid heeft. 
Algemeen geldt: honden aan de lijn, en opruimplicht! 
Gebied aan beide kanten van de Croonhoven is nu een geschikte plek, alleen voor 
kleine hondjes te ver. 

 Hesjes: zijn er. Het zijn er 15 i.p.v. 25. We laten het eerst zo. 

 Zandstrand en zand speeltuinen is vernieuwd. Veel hulp! Goed geregeld! 
De rekening was hoger dan 2 jaar geleden, maar nu zijn alle speelplaatsjes van zand 
voorzien, grond is omgewoeld en het zand is keurig verdeeld over de verschillende 
speelplekken. 

 Vos en Bos:  
 Nieuwe snippers op de paden gestrooid 
 gesnoeid 
 wigwam wordt zitkuil 
 Hindernisroute wordt gerestaureerd 
 Pomp wordt vast gezet 
 Veel afval 

 Trapveldje: hekwerk zit los. Niek gaat het repareren. 

 Aanpassing oversteekplaats Vos en Bos/Croonhoven 

 Wijkwandeling: stellen we uit tot september(?) 
 

3. Speelsportroute, bal-veld en buurt-ontmoetplek/openluchtklas Kindcentrum Vosholen 

 Willen we een buurt-ontmoetplek/openluchtklas? Wat ons betreft niet 
 

 Subsidie aanvragen bij het impulsloket 
50 % wordt gesubsidieerd. 
We kunnen wel de zelfwerkzaamheidskosten meetellen:€ 23,00 per uur excl. BTW 
Deze hoeven we niet uit te betalen, dus we krijgen iets meer dan de helft. 
75 % mag uit subsidie bestaan. De rest moet eigen bijdrage zijn. 
Ciske gaat contact opnemen met scholen en Boswijk om te vragen of zij een bijdrage 
kunnen leveren. 
Ook moeten we aangeven wie het gaat onderhouden. 
Christian en Ciske buigen zich over de subsidie. 

 Plan van het belevingscollectief is klaar, maar levert nog veel vragen op. 

 Grondverzet en leveren boomstammen wordt door gemeente geregeld. 
Hierover willen we in gesprek met Elie, Joop Klimp, George Immenga en Ger de 
Wilde om e.e.a. kort te sluiten  
Willen we het plan ook bespreken. 



 Ciske regelt een afspraak 
 
 

 
4. Natuurlijke speelplaats de Landerijen 

Plan is gemaakt door Ger de Wilde van het belevingscollectief. 
Het is ver boven de begroting. Dit komt door grondverzet en aanleveren boomstammen. 
Subsidie via: Leefbaarheidsfonds (maximaal 10.000 euro) 
Hierover willen we ook in contact met Joop Klimp, George Immenga en Ger de Wilde. 
Ciske regelt een afspraak 
Ger moet een plan maken wat binnen ons budget ligt! 
Niek is de coördinator en houdt ons op de hoogte van alles. 
 

5. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Nieuwe leden: Danny Smits en Frank Oosterhuis: Ciske stuurt hun een mail. 
Peter Verschuren wil ook graag weer een keer een vergadering bijwonen. 
John gaat naar de picknickbank kijken.  
Christian merkt op dat het groenonderhoud in de wijk te wensen overlaat. Veel onkruid! 
 
 


