
Notulen wijkcommissie Vossenstreek 
Datum: Woensdag 19 augustus 2020 
Tijd:19.30 
Plaats: De Tibbe, Kees de Haanstraat 73, Sappemeer 
 
Aanwezig: 
Wijkcommissie: Niek, x, Christian, John, Renate, Danny, Frank, Ciske 
Daphne Marissen: directeur St. Antonius 
Bunny Ringeling: gebiedsbeheerder Midden- Groningen 
Afwezig wijkcommissie: Bianca 
Afwezig: afgevaardigde Theo Thijssenschool 
 
Opm. Elie de Haas is gestopt als gebiedsregisseur. Reden nog onbekend. 
Zijn tijdelijke vervanger is Willem van Laar. Hier heeft Ciske per mail contact mee gehad, 
maar hij dacht dat hij niet zoveel kon bijdragen aan onze vergadering. Hij heeft wel per mail 
een aantal vragen beantwoord. 
 

1. Welkom: 
Ciske heet iedereen welkom, met name de nieuwe commissieleden, Renate, Frank en 
Danny, de directeur Van de St. Antoniusschool, Daphne, en Bunny van de gemeente. 
 

2. Mededelingen: 

 Kwaliteit water- bordje: zwemmen op eigen risico: Dit doen we niet. 

 Strand breder: gaan we volgend jaar doen met NL doet. 

 Picknickbank: Niek heeft hiervoor gezorgd, en John, Ciske en haar man 
hebben hem op stenen gezet, zodat hij hopelijk niet zo snel verzakt. 

 Scholen: geen mededelingen 

 Aktie:100-100-100: Op 1 oktober 2020 start Midden-Groningen met de 
uitdaging 100-100-100. De gemeente zoekt 100 huishoudens die 100 dagen 
lang proberen 100% restafvalvrij te leven. 
Ciske heeft flyers en deelt ze uit. De school zet hem in de Nieuwsbrief en 
Renate zet hem op facebook. 
John zet hem op de website 

 Wat is ons opgevallen in de wijk tijdens de wandeling op zondag 16 augustus? 
 Groenonderhoud laat te wensen over. Heggen worden niet gesnoeid, 

veel onkruid tussen de stenen en aan de rand van de stoepen. Bunny 
zegt dat alles op B-niveau onderhouden wordt. Zodra als je iets ziet dat 
hoger is dan 20 cm. mag je het melden. Er is geen geld om alles goed 
te kunnen onderhouden. 

 Weinig bomen. Hier is helaas ook geen geld voor. Ciske vraagt of we 
met de boomplantdag geen bomen kunnen krijgen. Bunny vraagt het 
na. 

 Speelplaats Antonius: veel onkruid tussen wilgentenen: Bunny gaat 
het bekijken samen met Daphne 

 Gele bestrating Landerijen bij de parkeerplaatsen (aan de kant van de 
Boomgaard) Dit wordt niet veranderd. 

  
 



Noot:  
 Volgende keer wil Bunny graag mee met de wandeling. We willen voor iedere 

vergadering even een rondje door de wijk maken. 
 We willen in maart een groen-aktie houden met de bewoners. De bedoeling is dat 

iedere straat met de bewoners samen het onkruid gaat aanpakken en alles weer 
netjes maakt, eventueel ook het afval opruimen. Bij Ciske staat een afvalcontainer 
die wij geadopteerd hebben en die we dus op kosten van de gemeente bij de weg 
kunnen zetten. Ciske heeft ook grijpers en zakken. 

 

 Planfase 2: In september krijgen de direct omwonenden bericht hiervan, en 
aan de hand hiervan kunnen we vragen stellen. 

 Op 11 september is de officiële opening van het kindcentrum, maar i.v.m. 
corona alleen voor een select gezelschap 
 

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

 Subsidie: is aangevraagd. 27 augustus wordt hierover bij het NPG vergaderd 
en daarna krijgen we z.s.m. bericht. 

 Start project: Nog niet bekend 

 Hulp: gaan we vragen via facebook en de nieuwsbrieven van de scholen als 
we weten wanneer we gaan starten. 

 Catering: zie boven. 

 Wadi’s zijn nog erg nat. Bunny gaat kijken wat eraan te doen is. 
 

4. Natuurlijke speelplaats de Landerijen 

 Subsidie: is aangevraagd 

 Grondverzet: regelen met de gemeente als de subsidie is verleend. 

 Inzet gemeente: zie boven. 

 Inzet bewoners: Als we subsidie hebben gaan we de bewoners inlichten en 
vragen om hulp. 
Ciske stuurt de bewoners die gereageerd hebben op de flyer de plannen. 

 Glijbaan: De glijbaan die in Tolner ligt willen we graag bij de Notarisappel 
plaatsen. In de Landerijen een nieuwe glijbaan. 
 

5. Hondenpoep-actie 

 Wanneer:10 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur 

 Kraampje: ergens bij het strandje 

 Bordjes: We gaan kijken waar en hoeveel bordje we gaan plaatsen. 
Aktie Ciske 
Ciske stuurt de gemeente de plekken die volgens ons geschikt zijn om honden 
vrij te laten lopen. Dit moet ook aangeduid worden met bordjes 
Ciske gaat ook een dierenwinkel benaderen wat ze voor ons kunnen 
betekenen op 10 oktober. We denken aan kortingsbonnen, mogelijkheden 
om poep op te ruimen, gratis zakjes e.d. 
Ciske gaat ook vragen of er een boa beschikbaar is voor deze aktie die 
mensen kan aanspreken op aanlijn- en opruimplicht. Nog niet bekeuren. 
We willen ook kijken of we kinderen erbij in kunnen schakelen. 
Ciske stuurt de informatie hier over naar de scholen en de wijkcommissie 



Renate, Christian, John en Ciske gaan deze aktie verder voorbereiden op  
21 september om 20.00 uur bij Ciske thuis. 

6. Wijkmarkering 
We vinden de voorbeelden van Ger erg duur. We gaan eerst kijken wat we bij 
moeten dragen aan de speelprojecten en dan kijken hoeveel geld erover is. 
En we gaan andere goedkopere mogelijkheden bekijken. 
 

7. Groenonderhoud: is al uitgebreid over gesproken bij het punt: Wandeling in de wijk. 
 

8. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
 Christian heeft buren die voor ons een kabelbaan/-vlot willen maken over de vijver 

bij het strandje en ook willen bekostigen. 
Bunny gaat navragen of we hiervoor een vergunning nodig hebben. 

 Daphne merkt op dat er veel overlast is in het nisje bij de school vooral van kapot 
glas!  Ze moeten iedere morgen eerst puin ruimen. Ze is met de gemeente aan het 
overleggen wat mogelijk is, bv. een camera of een fel licht die aan springt. 

 Daphne geeft ook aan dat de verkeersituatie nog steeds voor een aantal mensen 
niet duidelijk is. Er staan nog auto’s onder schooltijd op de parkeerplaats en de 
rijroute is ook niet duidelijk. De verkeersregelaars zijn er nu niet meer. Deze 
kunnen alleen nog op eigen kosten van de scholen aanwezig zijn. Daar is geen geld 
voor en dat is ook niet de bedoeling. 
Daphne trekt aan de bel als ze onze hulp nodig heeft hiervoor. 

 Daphne deelt mee dat er nog een tafeltennistafel, bankjes, doeltjes en 
basketbalnetten worden geplaatst op het schoolplein en in de wadi’s. 
 


