
Notulen wijkcommissie Vossenstreek 
Datum: Dinsdag 29 juni 2021 
Tijd:19.30 uur 
Plaats: Wildervanck 18 in de tuin 
 
Aanwezig: 
Bunny Ringeling (gebiedsbeheerder) 
Wijkcommissie: John, Christian, Dennis en Ciske 
 
Afwezig: 
Wijkcommissie: Bianca, Frank, Danny 
Evelyn Polhuijs (gebiedsregisseur) 
Directies scholen: Henk-Wieger Walburg en Daphne Marissen 

 

1. Welkom: Ciske heet iedereen welkom! Helaas zijn er maar 5 mensen aanwezig van 
de 12. 
 

2. Scholen: 

• Sport- en spelroute en buitenklas: Start-2 weken na de zomervakantie. We 
krijgen nog een programma. Hulp vragen voor zelfwerkzaamheid, ook via 
nieuwsbrief scholen. 
Er was wat onenigheid over de grondwerkzaamheden van de wadi’s, maar 
gelukkig wordt dit opgelost! 
Door het natte weer kon de kraanmachinist niks beginnen, dus zodra het 
droger is gaat hij weer verder. 
Subsidie uitstellen: Actie: Ciske 

• Blikmikkers/ wie zet ze bij de weg? 
Er zijn 2 blikmikkers geplaatst. 1 op het schoolplein en 1 bij het fietspad naar 
de Kalkwijk. Bij het fietspad wordt door de gemeente geleegd. Voor het 
schoolplein gaan we aan de omwonenden vragen wie deze container bij de 
weg wil zetten. 
Bunny zorgt voor een sleutel/loper Actie: Ciske, Bunny 

• Verkeerssituatie/hele wijk 

KC Vosholen is aangemeld bij het project Veilige Schoolomgeving. 
Doelstelling: Door onder andere met de school, ouders en kinderen 
gezamenlijk aan structurele en duurzame oplossingen te werken, wil Veilig 
Verkeer Nederland de verkeersveiligheid rondom scholen door heel 
Nederland verbeteren. Het gedrag wordt gespiegeld. 
Hier wordt na de vakantie mee gestart. Ook wordt er gekeken naar de route 
die de ouders naar school nemen. De route via de Weerestein wordt 
ontmoedigd. Actie: Kindcentrum, VNN, Gemeente 

✓ Er wordt ook gewerkt aan een schoolzone bij de ingang naar de 
parkeerplaats, of iets daarvoor. 

✓ Mail w.b. een spiegel plaatsen wordt door Bunny bekeken Actie: 
Bunny 
Onveilige situatie hoek Landerijen: Bunny gaat uitzoeken of er een 
maximale heghoogte is en of dit gehandhaafd kan worden. Dat scheelt 
in sommige situaties aanzienlijk wat verkeersveiligheid betref In 30 



km. zones worden verder geen andere maatregelen gefaciliteerd. 
Actie: Bunny 

In de Boomgaard wordt de stoep en de grasstrook doorgetrokken aan beide 
kanten. In hoeverre het doorgetrokken wordt naar het water is niet bekend. 
Actie: Bunny 

• Schoolplein 
Op het schoolplein is nieuwe belijning gemaakt voor verschillende spelletjes. 
Het ziet er erg leuk en kleurrijk uit! 
Achter een van de doeltjes komt nog een ballenvanger. 
Mededelingen: 
Landerijen opgeleverd 1 juli. Actie: Christian en Ciske 
Subsidie-aanvraag afronden: Actie: Ciske 
Laatste betaling: Actie: John 
Geul met water: Bunny gaat kijken of er nog iets aan te doen is. Actie: Bunny 
Extra groen in de wijk: Groei en Bloei wil samen werken met de gemeente 
voor meer groen in de wijk. We zijn benieuwd 
NL-doet: zand op strand en breder gemaakt: Boomstammen gaan we 
aanvragen als we met de wadi’s bezig gaan. Actie: Christian 
Presentatie Bemog: huizen tussen Vaartwijk en Weerestein. Er komen tien 2 
onder 1 kap woningen en aan de kopse kanten 2 vrijstaande woningen. Het 
worden forse woningen met 3 verdiepingen en platte daken. Bouwstijl: zelfde 
stenen als de woningen aan de Wildervanck met hout. Speelse opstelling. 
Prijzen nog niet bekend. 
September: informatie bewoners Wildervanck. Oktober huizen in de verkoop 
(onder voorbehoud) 
Gefaseerd maaien: Tineke Venhuizen wil hierover in gesprek met de 
gemeente/ Bunny staat er positief tegenover 
Ciske regelt een afspraak Actie: Ciske  
Kabelbaan Vos en Bos 
Er is een kabelbaan geplaatst waar veel gebruik van wordt gemaakt. 

 
3. Speelplaats Notarisappel/ Mantelappel 

Op de 10 flyers die we hebben verspreid en een oproep op facebook 
zijn er 19 reacties gekomen. 
Speelplaats Mantelappel: 7 voor en 7 tegen 
Speelplaats Notarisappel: 5 reacties 
 
Aangezien sommige mensen echt fel tegen zijn op een speelplaats bij 
de Mantelappel, gaan we hier geen speelplaats creëren. 
Kinderen kunnen hier ook zonder speelplaatsattributen spelen. 
Ciske stuurt bewoners hiervan een bericht. Actie: Ciske 
We kiezen ervoor om de speelplaats aan de Notarisappel op te 
knappen en te vergroten. Optie: Idee van Milou 
Na de zomervakantie gaat Ciske samen met Milou en Danny om de 
tafel hoe we dit verder gaan aanpakken. Actie: Danny, Ciske 

 
4. Extra prullenbakken in de wijk (voor hondenpoep) en bordjes 

Voorlopig zetten we dit idee even op een zijspoor. De extra bakken 
worden niet door de gemeente geleegd. Ciske gaat kijken of we 



bestaande bakken kunnen verplaatsen op meer strategische plekken in 
de wijk. Er zijn nu ook 2 blikmikkers bij gekomen. (gewoon containers 
waar mensen ook de zakjes met hondenpoep in kunnen gooien) 
Wat betreft de bordjes: we kijken volgend jaar of hier geld voor is. 
Eerst de inrichting van de wadi’s afwachten. Actie:Ciske 

 
5. Wandel/ontdekpad spoordijk 

De spoordijk is nu eigendom van Prorail, dus niet meer van de 
gemeente. We gaan het niet promoten dat kinderen dichtbij het spoor 
gaan spelen. 
Ciske stuurt een mail naar degene die met dit idee naar voren kwam. 
Actie: Ciske 
Extra: Door de hele wijk komen geen schapen meer helaas, dus ook 
niet aan de spoordijk. 

 
6. Aktiviteiten 

• Paasactiviteit Vos en Bos met kraampjes, foodtrucks, eieren zoeken e.d. i.p.v. 
buitenspeeldag? 
 Start organiseren september/oktober: wie? 
Actie: John, Dennis en Ciske 

• Onkruid in de wijk: Dit pakken we in het voorjaar op. 
Ondertussen gaan we iedereen wijzen op de nieuwe app: Fixi (vervanger van 
Makkelijk Meldenapp). 
Hiermee kun je alles melden wat in de wijk speelt, zoals onkruid, 
hondenpoep, losse stoeptegel enz. 
Maak een foto en stuur hem op! Hoe meer meldingen hoe beter! Hier moet 
de gemeente wat mee doen binnen 6 werkdagen! 
We zetten het op facebook en op de site. Actie: Ciske, John 

 
7. Crowd Funding 

Voor crowdfunding willen we gericht aangeven waarvoor mensen kunnen doneren: 
Eerst een plan maken met een financieel plaatje 
Dan flyer in de bus bij de mensen die het aangaat met het verzoek om te doneren. 
We starten met Groen speelplaats Landerijen. Tip van Bunny: Voor bomen plaatsen: 
Goed kijken naar de ondergrond.  
Ook contact opnemen met nutsbedrijven wat betreft bekabeling onder de grond. 
BWRI inschakelen  
Bij het realiseren van dingen via crowdfunding moeten we altijd overleggen wie de 
eigenaar is! Actie: Ciske 
 

8. Wijkmarkering 
Hier hebben we op het ogenblik geen geld voor 
 

9. Rondvraag 
✓ Textielcontainer herplaatst? Nee. Je hebt heel gauw kans op bijplaatsen van allerlei 

dingen, dus wij kiezen hier niet voor. 
✓ Kabelbaan/ vlot bij het strandje 

Het was een leuk idee, maar gezien de hoge kosten van de jaarlijkse keuring zien we 
hiervan af. 
 



 
Afspraak: 
We gaan aan het eind van het jaar een boekje maken met o.a.de volgende dingen: 

• Alle acties die we gedaan hebben 

• Alle activiteiten waar we mee bezig zijn 

• Data: paasactiviteit, actie: Onkruid verwijderen 

• Fixi-app 
 

November: jaarlijks uitje met de wijkcommissie/ datumprikker volgt 
 

  
 


