
Notulen wijkcommissie Vossenstreek 
Datum: Dinsdag 30 maart 2021 
Tijd:19.30 uur 
Via Teams 
 

1. Welkom/voorstelrondje 
Aanwezig: Ciske (voorzitter) 
John, Christian, Bianca, Frank, Danny, Dennis (leden wijkcommissie) 
Bunny Ringelink (Gebiedsbeheerder) 
Henk Wieger Walburg (sinds 1 februari directeur Theo Tijssen school) 
Daphne Marissen (directeur St. Antonius school) 

 
2. Mededelingen: 

• Groen in de wijk: 
Er zijn nieuwe bomen geplant. Bunny geeft aan dat het zijn fruitbomen zijn en het nodige onderhoud  
vereisen. O.a. de perenbomen trekken wespen aan. De gemeente voorziet in principe niet in het 
opruimen van afgevallen peren, dat is aan de bewoners zelf om te doen. 
Christian vraagt of aan de noordzijde (bij strandje) ook bomen komen, Bunny doet navraag bij 
projectontwikkelaar.  
Er komen nog bosjes om de Kalkoven, staat uit bij Bunny 
Nieuwe beplanting in o.a. de Wildervanck. Is aangevraagd door Bunny moet nog akkoord worden 
bevonden. 

• Per 1 april nieuwe gebiedsregisseur: Evelien Polhuis. Er zal nog nader kennis met 
haar worden gemaakt. 

• Gesprek gehad met nieuwe directeur van Theo Thijssenschool: Henk Wieger 
Walburg. Hij hoopt op een fijne samenwerking. In dit overleg is hij ook aanwezig. 

• 3 nieuwe bordjes blikmikker. Het bordje op de blikmikker bij Vos en Bos is 
vervangen. 
Ciske heeft 2 extra bordjes thuis. 

• Er zijn fitnesstoestellen geplaatst in Vos en Bos en er komt een kabelbaan. 
De plaatsing van de kabelbaan uitgesteld, het is nog even wachten op de juiste 
onderdelen. 

• Buitenspeeldag is uitgesteld (misschien in september) 

• Ingekomen stuk: De burgemeester wil graag een nadere samenwerking met de 
wijkcommisie. Ciske stuurt verdere informatie door naar alle leden. 
 

3. Scholen: 

• Directies willen graag 2 prullenbakken op het schoolplein. Vraag aan Daphne en Henk 
of zij ook een blikmikker willen hebben op het schoolplein. De container moet wel 
eenmaal per twee weken aan de weg worden gezet. Er komen steeds meer facilitaire 
zaken bij, Henk vraagt zich af of dit ook bij de school hoort. 
Bunny maakt een vervolgafspraak (belt 31/03) met Henk en Daphne wat de 
mogelijkheden zijn, Henk geeft aan dat de prullenbak ook buiten schooltijden 
gebruikt wordt, dus waar de verantwoordelijkheid ligt. De prullenbak kan ook door 
de wijkcommissie geadopteerd worden.  
Verder geeft Henk wel aan dat punten die worden ingebracht vanuit één van beide 
scholen, wel als zodanig op de agenda komen dus niet als zijnde van beide scholen. 
Dit wordt in een volgend overleg nu specifiek vermeld. 
 

• Directies willen graag duidelijke bordjes op het schoolplein voor de kiss- en ride-
route omdat dit zo niet goed werkt.  
Henk heeft via de mail al een reactie naar de ouders gestuurd over de onduidelijke 
situatie. Henk en Bunny gaan met Dries Doeven (verkeerskundige) vanuit de 



gemeente een afspraak maken om de betreffende verkeerssituatie te aanschouwen 
en te bespreken. 
Daarnaast legt Daphne de situatie voor over auto’s van mensen die kinderen brengen 
of ophalen en daarmee de opritten van bewoners zouden blokkeren. Er zijn door 
Daphne diverse acties uitgezet, maar nog niet met het gewenste resultaat. Christian 
stelt de vraag of dit structureel is of veroorzaakt door Corona en de regels 
hieromtrent. Het is met name het gedrag van de mensen en structureel. 
Ook hier zou vanuit de gemeente naar de situatie ter plekke moeten worden gekeken 
en dan met name naar de infra. 
 
Bunny brengt in dat hij veel meldingen krijgt over de hoge snelheid elders in de wijk.  
Bunny zal contact opnemen met Daphne en Ciske omtrent de totale verkeerssituatie 
in de Vosholen en dan vooral de verkeersbewegingen rond de beide scholen. 
Henk doet de toevoeging om de wijkagent ook hiervoor uit te nodigen. 

 

• Schoolproject zwerfafval 
De spullen die Ciske tot haar beschikking heeft gekregen om uit te delen (grijpers, 
hesjes, handschoenen e.d.) kunnen bij Henk worden afgegeven, verzameld afval in 
de wijk kan in een speciale afvalbak bij Ciske worden gedeponeerd. 

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

• Start project 

• Hulp 

• Catering 
 
De wadi’s zijn nog steeds te nat, maar het gaat wel de goede kant op. Er is een afwatering gemaakt. 
Zodra het weer het toelaat zullen de werkzaamheden worden hervat om de afwatering verder op 
orde te maken. Daarna kan het project gestart worden, maar er is vanuit Ger nog geen planning 
opgeleverd. Uitgangspunt is nog steeds start april, in juni gereed. 
Ciske overlegt met Ger en koppelt terug aan Bunny. Ook of de grond verder geëgaliseerd kan worden 
bij de sloot vanaf het noodgebouw teneinde een betere afwatering te krijgen. 
 
Christian stelt een vraag over de doorsteek bij de wadi. Moet deze weer hersteld worden en weer 
voorzien van gras? Bunny neemt dit mee. 
 
Daphne heeft nog een signaal gekregen over het hek bij de kleuterspeelplek bij de Sint Antonius 
school. een bewoner heeft aangegeven dat zij hinder (in zicht en geluid) ondervindt. Voorstel is om 
het hek met laurier te laten begroeien. De wijkcommissie wijst dit af, ten tijde van de bouw van de 
school had bezwaar kunnen worden ingediend. Nu is er niet veel meer aan te doen, in ieder geval 
niet door de wijkcommissie.  
 

5. Natuurlijke speelplaats de Landerijen 

• Grondverzet 

• Planning 

• Catering 
 
Ger is bezig met grondverzet. Verder nog niet iets op gehoord. 
Wij vragen ons ook af of er wat aan het stuk grond gedaan kan worden wat nu zo nat is (Lijkt wel een 
soort wadi), wat voor de afwatering is bedoeld. Water loop niet snel genoeg weg. Probleem van de 
hele wijk! 
 
 
 



6. Speelplaats Notarisappel 
Gesprek gehad met Marlou (meisje van 12 jaar uit de wijk) - zie mail 
 
Voor een nieuw project kan subsidie worden aangevraagd.  
De vraag is nu wat we willen; op welke doelgroep gaan we ons richten (ook de wat oudere 
kinderen/jongeren), welke plek, welk bedrijf gaat het plaatsen. 
Bunny geeft aan dat speeltoestellen eerst gekeurd moeten worden. 
Ciske gaat contact opnemen met het ’t Faan wat er met een budget van 10.000 euro gedaan 
kan worden. Bunny neemt contact op met Klaas Visser of er nog speeltoestellen over zijn die 
eventueel gebruikt kunnen worden in de wijk. 
Danny gaat samen met Ciske een eerste plan opstellen om uitvoer aan bovenstaande te 
geven. 

 
7. Hart voor Aigenhaid 

Naar aanleiding van de hondenpoepaktie op 10 oktober 2020, waarin vooral meer 
prullenbakken werden gevraagd, hebben we een idee ingediend voor 4 prullenbakken, en 4 
bordjes (aanlijn- en opruimplicht) 
De aanvraag is gedaan, vervolgens kan er online gestemd worden op het beste idee. In juni 
worden 5 projecten bekend gemaakt. Indien we niet door zijn met ons idee, dan kijken of er 
mogelijkheden zijn om het uit de eigen subsidiepot te bekostigen. Daarna bepalen waar de 
prullenbakken kunnen worden geplaatst. 
Actie: Ciske 

 
8. Wijkmarkering 

Agenderen we op de langere termijn, nu geen prioriteit. 
 

9. Strandje 
Vergroten, zand, boomstammen eromheen 
Aktie: uitgesteld tot minimum eind mei/begin juni. Nog geen concrete actie vanuit de 
gemeente. Bunny geeft aan dat er vanuit de gemeente een vraag gesteld of het strandje wel 
is aangemeld als officieel recreatieplek. Destijds vanuit project van Sint Antonius school 
uitgevoerd. Ciske gaat na hoe destijds de besluitvorming en realisatie tot stand is gekomen. 
 

10. Vosholen 2/ Schiereiland 
Vosholen 2: Ciske doet een samenvatting van wat er gepresenteerd is, tekeningen zijn er nog 
niet, nieuwsbrief volgt. In totaal komen er 180 woningen, variërend van 2- onder 1 kap, 
geschakelde woningen, rijtjeshuizen en vrijstaande. 
Ook de plannen voor de woningen op het Schiereiland zijn gepresenteerd en inmiddels zijn 
alle bewoners van de Vosholen middels een fysieke brochure in de bus en één op de website 
van de wijkcommissie geïnformeerd. 
 

11. WhatsApp-buurtpreventieapp 
He advies is om als wijkcommissie deze niet zelf opzetten, dit vermelden op de website. Ciske 
stelt een bericht op en legt deze ter toetsing voor aan Christian. 
 
 

12. Rondvraag 
✓ Textielcontainer gaat weg aan de Veiling. Komt hij ergens anders, eventueel met een 

glasbak? 
Textielcontainer is van Reshare, niet van de gemeente. Bunny gaat dit verder 
uitzoeken. 

✓ Kabelbaan/ vlot bij het strandje 
Als de kabelbaan gecertificeerd is, dan kan deze geplaatst worden. 



Bunny doet navraag of ook eigenbouw gekeurd kan worden. 
 

✓ Wie kent de man die met 2 honden rondloopt in de wijk en zwerfafval opruimt? 
Deze man is herkend en Ciske gaat hem benaderen. 
 

✓ Aktie: Onkruid in de wijk? 
Geen verdere afspraken over gemaakt 
 


