Notulen wijkcommissie Vossenstreek
Datum:10-02-2022
Tijd:19.30 uur
Plaats: Wildervanck 18 Sappemeer
Aanwezig: John, Christian, Frank, Ciske (wijkcommissie)
Bunny (gebiedsbeheerder)
Afwezig m.k.: Henk Wieger Walburg, Daphne Marissen (directie Theo Thijssen en Antonius)
Bianca, X ,Dennis, Danny (Wijkcommissie)
Evelyn Poelstra (gebiedsregisseur)
1. Welkom
Ciske heet iedereen welkom. In verband met de kleine opkomst is de vergadering bij
haar thuis, omdat het voor de Tibbe niet rendabel is als we daar maar met 5
personen komen vergaderen.
2. Mededelingen
• Sport -en spelroute/buitenklas is klaar! Subsidie is goedgekeurd en laatste
rekening is betaald. Laatste bedrag subsidie is ook binnen(zie overzicht)
Keuring moet nog plaatsvinden en graszaad gezaaid. Belevingscollectief heeft
graszaad. Zodra het droger is gaan we zaaien. De touwbruggen worden
aangespannen, en we moeten nog wat zand onder de touwbruggen
wegscheppen.
Bunny gaat kijken of de kant van de Groninger Kroon /Boomgaard nog droger
gemaakt kan worden.
Actie: Bunny en wijkcommissie
• Bomen en bosjes Landerijen zijn geplant. Rekening viel mee. In plaats van
€ 1400,00 is het € 1055,00. Ook hier wordt door Bunny bekeken of er nog iets
aan de waterafvoer gedaan kan worden. Actie: Bunny
• Onkruid in de wijk en overhangende struiken/onoverzichtelijke situaties:
staat in informatie-boekje
• Informatie-boekje/verspreiden: Actie: allen
• Bloemetje naar Landerijen 50 gebracht (afval opruimen)
• 23-2 om 11.30 uur wordt er een bord geplaatst aan de Croonhoven voor de
eerste 12 woningen. Ciske gaat even kijken en maakt een foto.
Actie: Ciske
• Lisa Bolt is degene van de gemeente die over de speeltoestellen gaat.
3. Punten gemeente/scholen
• Verkeersveiligheid school en wijk: Er wordt een bord geplaatst op het
schoolplein wanneer er geen auto’s mogen parkeren. De verhoging bij het
kruispunt naar de school is minder hoog dan verwacht.
VVN heeft nog geen afspraak gemaakt met de scholen vanwege
personeelsgebrek!
Actie: Bunny, Evelyn

•

•

Rookvrije bordjes: plaatsen bij speelplaatsen:
Er zijn 3 bordjes: Speelplaats Notarisappel, De Polder en de Landerijen. Er is
geen bevestigingsmateriaal. We gaan ze plaatsen op 12 maart, tijdens NLdoet. Actie: Christian, Frank
Vosje op steen Kindcentrum Vosholen? Ciske heeft aan de directeuren
gevraagd of ze het leuk vinden als er een vosje komt op de kale steen waar
de naam van het Kindcentrum Vosholen op staat.
Antwoord Daphne Marissen: Het vosje op de steen hebben wij op beide
scholen bij de leerlingenraad neergelegd met de vraag om gezamenlijk tot
reactie te komen, omdat zij ook al plannen hadden gemaakt om de zuil te
verfraaien. Wellicht kunnen deze plannen en het vosje gecombineerd
worden.
Actie: scholen

4. Speelplaats Notarisappel / Mantelappel
We hebben ’t Faan gevraagd om een ontwerp te maken voor €12.500,00 zodat we
subsidie kunnen aanvragen ( €10.000,00 via SNN en de cheque van Marlou van
€2500,00).
Actie: Danny, Ciske
5. Hondenbeleid: bordjes plaatsen bij de speelplaatsen en bij de school
8 stuks: € 800,00 -Ciske heeft ze besteld. Ze zijn bij John afgeleverd.
Plaatsen op 12 maart om 14.00 uur: NL-doet (actie Christian)
6. Aktiviteiten
• Paasactiviteit Vos en Bos met kraampjes, foodtrucks, eieren zoeken e.d. i.p.v.
buitenspeeldag :10 november hebben we de eerste vergadering gehad samen
met Boswijk.2e vergadering is op 16 februari Actie- John, Frank, Dennis en
Ciske
• Wijk netjes maken: Afval/onkruid e.d. Datum: voorlopig 2 april 2022
Gaan we dit doen? We hebben afgesproken dat we hier geen activiteit van
maken van de wijkcommissie. In de informatiefolder staat er een stukje van in
voor de bewoners. Ook wordt gewezen op de fixi-app.
7. Financiën: iedereen heeft een financieel overzicht gekregen van de Vossenstreek en van de
Landerijen en de Sport- en spelroute bij het Kindcentrum. Het is akkoord.
We maken van de € 40,00 voor de AED’s € 50,00 i.v.m. de stijgende energiekosten.
Actie: John
Christian gaat een bosmaaier kopen. Actie: Christian
8. Rondvraag
• Nieuwe leden: Voorzitter/secretaris: Ciske stopt eind van dit jaar(na 20 jaar). We
moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter en een secretaris. Actie: allen
• Sponsoring geurencirkel? We spreken af dat we dit niet gaan doen. Ciske stuurt een
mailtje. Actie: Ciske
• Wijkmarkering: ideeën (goedkoper dan Belevingscollectief) Actie: allen
• Boomstammen zandstrand: hoeveel en kosten? Wie gaat dit uitzoeken?
Bunny gaat kijken of er nog boomstammen zijn. Christian gaat opmeten hoeveel er
nodig zijn. Actie: Bunny, Christian

