
Notulen wijkcommissie Vossenstreek 
Datum: 5-10-2021 
Tijd:18.00 uur 
Plaats: Rose Garden-Kerkstraat 285 Hoogezand 
 
Aanwezig: Wijkcommissie - John, Christian, X, Danny, Bianca, Frank en Ciske  
                    Gemeente - Bunny en Evelyn 
Afwezig m.k.: Dennis 
 

1. Welkom  
Ciske heet iedereen welkom en we doen voor Evelyn even snel een kennismakingsrondje 

 
2. Punten gemeente: 

• Onkruid in de wijk: Als we iets storends tegenkomen allemaal op de 
Fixie-app zetten! Hoe meer, hoe beter! De gemeente is verplicht om hier 
iets aan te doen, of in ieder geval om te reageren. Actie: allen 

• Hoge heggen, en brede heggen die over de stoep groeien: Ciske maakt 
een nette brief waarin wordt verzocht de stoep vrij te maken of de heg 
korter te maken i.v.m. de verkeersveiligheid en laat deze aan de rest van 
de wijkcommissie lezen en aan Bunny. (Bunny zoekt uit hoe hoog heggen 
mogen zijn). 

Naam wijkcommissie en Midden-Groningen eronder (?). We gaan deze 
in de brievenbussen doen waar nodig. Actie: Ciske 

• Verkeersveiligheid school en wijk. Dit wordt opgepakt door VVN, samen 
met de scholen. Er zijn helaas personele problemen bij VVN, zodat dit 
nog niet is gestart. Het is gericht op gedrag van ouders met betrekking 
tot de verkeersveiligheid en de omgeving rondom de school.  

• Ook de kiss-en-ride route wordt hierin meegenomen. Dit verloopt nog 
niet echt soepel, vooral bij het halen van de kinderen. 
De problemen bij het doodlopende stuk van de Peppeling zijn 
grotendeels opgelost. De kinderen moeten nu aan de kant van de 
Groninger Kroon naar binnen gebracht worden. 
Het kruispunt voor de school wordt binnenkort opgeleverd met een 
lichte verkeersaanpassing, en misschien met felgekleurde paaltjes, als 
deze beschikbaar zijn van een andere school. Actie: gemeente, scholen 
en VVN. Wij worden op de hoogte gehouden. 

• Blikmikkers. Er zijn 2 blikmikkers geplaatst. Eén bij het fietspad naar de 
Kalkwijk, en één op het schoolplein. Ze worden door de gemeente 
geleegd! 

• Verduurzaming in de wijk: Nieuwe huizen zijn energiezuinig, voor de 
bestaande huizen is dit nog niet inzichtelijk. 

• Subsidies: Je hebt 2 soorten subsidies, een voor instandhouding en een 
voor prioriteitenwijken. 

Wij krijgen instandhoudingbudget van € 3000,00. Ciske heeft net een 
begroting ingediend voor 2022. 

  



3. Sport- en spelroute kindcentrum en buitenklas 

• Start: zaterdag 9 oktober 10.00 uur. Wie is erbij? John, Frank,Ciske en.. 

• Omwonenden berichten? Nee, wel bericht op Facebook 

• Stukje Nieuwsbrief scholen: Actie: Ciske 

• Hulp kinderen scholen? Nee, niet onder schooltijd 

• SNN: uitstel tot 3 november 2021 
 

4. Speelplaats Notarisappel/ Mantelappel 
Notarisappel uitbreiden/wie? Actie: Danny en Ciske 
Mantelappel: boomstammen en picknickbank? Nee. Ciske stuurt bericht 
 

5. Hondenbeleid: bordjes plaatsen? Ja, bij de speelplaatsen en bij de school. 
Ciske kijkt wat ze kosten en hoeveel we nodig hebben. 
Daarna bestellen en plaatsen Actie: Ciske 
 

6. Aktiviteiten 

• Paasactiviteit Vos en Bos met kraampjes, foodtrucks, eieren zoeken e.d. i.p.v. 
buitenspeeldag :10 november 19.30 uur: eerste vergadering Tibbe, samen 
met Boswijk. Actie- John, Frank, Dennis en Ciske 

• Wijk netjes maken: Afval/onkruid e.d. Datum? voorlopig 2 april 2022 
  

7. Informatie-boekje wijkcommissie voor alle bewoners:  
❖ Voorwoord: Ciske 

o Taken wijkcommissie 
o Afvalbak geadopteerd 
o Website/adverteren/foto’s 
o Facebook 

❖ Stukje gebiedsbeheerder/gebiedsregisseur: Bunny en Evelyn 
❖ Wat hebben wij de afgelopen jaren zoal gedaan: 

o Speelplaats Landerijen: X 
o Strand verbreed en schoon zand erop/zand speelplaatsen en onkruid 

verwijderen/NL-doet: Christian 
o Honden in de wijk: Dennis 
o Enquête Speelplaats Mantelappel/Notarisappel: Danny 
o Blikmikker: Ciske 
o Buitenspeeldag: Ciske 
o Vos en Bos netjes houden/snippers/snoeien/afval: Frank 

❖ Waar zijn we mee bezig: 
o Uitbreiding speelplaats Notarisappel: Danny 
o Bordjes-honden aan de lijn en poep opruimen: Ciske 
o Bomen planten speelplaats Landerijen: Ciske 
o Verkeersveiligheid: Evelyn in samenwerking met VVN 
o Onkruid in de wijk/overhangende struiken/onoverzichtelijke situaties 

Ciske 
o Sport -en spelroute en buitenklas kindcentrum Vosholen: Ciske 

❖ Fixie-app: Ciske 
❖ Data:   Paasactiviteit: Frank/Dennis 

Onkruid verwijderen: Ciske 



 
Kopij inleveren: voor 11 december bij Ciske 
Renee vragen voor de lay-out en drukken (750 stuks) -Ciske 
Boekje komt uit in januari 2022 
 

8. Crowd Funding 

• Extra groen Landerijen/bomen, struiken-BWRI actie: Ciske 

• Boomstammen strand actie: Christian 

• Beplanting Wildervanck/ moet eerst gedraineerd worden 
 

9. Wijkmarkering   moet eerst budget voor zijn 
 

10. Rondvraag 
Rookvrije zone: bordjes plaatsen. 
Voorstel: Bij de speelplaatsen actie Frank 
 
 

 
Om ongeveer 19.00 uur gaan we informeel verder met een etentje 
 
 


