Notulen wijkcommissie Vossenstreek
Datum: 17-05-2022
Tijd: 19.30 uur
Plaats: de Tibbe, Kees de Haanstraat 73-Sappemeer
Aanwezig:
Wijkcommissie: John, Christian, Frank en Ciske
Gemeente : Bunny en Evelyn
Directeur Theo Thijssenschool: Henk Wieger Walburg
1. Welkom
Ciske heet iedereen welkom, met name Henk Wieger Walburg, en deelt mede dat
Bianca stopt met de wijkcommissie, omdat ze er niet genoeg tijd aan kan besteden.
Ciske stuurt haar een bedankkaart.
2. Mededelingen
• Paasactie was een groot succes! 300 kinderen met ouders en verzorgers en
veel positieve geluiden! Voor herhaling vatbaar!
• Belevingscollectief: Ciske heeft met een paar mensen van het
Belevingscollectief gepraat, en ze zeiden dat er veel problemen waren, o.a.
ziekte, dus veel achterstallig onderhoud.
Ondertussen hebben ze de speelplaats aan de Wildervanck opgeknapt en zijn
ze wezen kijken bij de buitenklas van het Kindcentrum, waarvan de tafel
kapot is.
Verder worden de touwbruggen aangespannen.
3. Punten gemeente/scholen/wijkcommissie
• Verkeersveiligheid school en wijk: Er zijn enquêtes gehouden. Naar aanleiding
van de uitslag komt er een bijeenkomst. Ciske schuift hierbij aan.
Het is de bedoeling dat er ook iets met de uitslag van de enquête wordt
gedaan.
• Rookvrije bordjes: plaatsen bij speelplaatsen. Actie: Frank en Christian
• Bordjes hondenbeleid: Er moeten nog een aantal geplaatst worden. Er zijn 2
palen geleverd door de gemeente voor speelplaats bij de Polder en
speelplaats Landerijen, omdat hier geen lantaarnpalen staan. Liggen bij Ciske
achter het huis.
Bunny gaat kijken of er nog een paal is voor een bordje aan het begin van de
Groninger Kroon aan de kant van de Peppeling, omdat op deze groenstrook
veel hondenpoep ligt. Wordt afgeleverd bij Christian. Het bordje bij de
buitenklas kan daarheen verplaatst worden. Actie: Christian
• Grond onder touwbruggen wegscheppen: Eerst kijken of het nodig is. Actie:
Christian
• Graszaad strooien. Actie :Christian
• Bosmaaier kopen: er wordt gekeken bij Hornbach. Hij kan bij Christian in de
schuur.
Als er ergens gemaaid moet worden, zetten we dat even op de app en kijken
dan wie er tijd voor heeft.
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Omspitten grond kindcentrum aan de kant van de Croonhoven en
natte strook speeltuin Landerijen. Bunny is hiermee bezig!
Evelyn deelt mee dat er een nieuw college is en dat er veel dingen gaan
veranderen. De nieuwe wijkwethouder is Evert Offereins
Henk Wieger deelt mee dat er veel vernielingen zijn rondom de school. Er zijn
tot 2 keer toe bosjes uit de tuinen gerukt en een schaduwdoek is vernield.
Verder zitten er ook vaak hangjongeren in de huisjes op het schoolplein.
Er hangen wel camera’s maar de politie mag deze alleen maar uitlezen als er
aangifte is gedaan i.v.m. Wet op de Privacy.
Wij moeten bijhouden wanneer de jongeren meestal op het schoolplein zijn,
dan gaat Evelyn dit doorgeven aan de jeugd boa. Hij gaat dan in gesprek met
deze jongeren. Actie: allen
Er is een opmerking dat er nu toch vaak auto’s van leerkrachten op het plein
staan, terwijl dit niet de bedoeling was. Henk Wieger zegt dat ze alles al
geprobeerd hebben, maar dat ze het nooit goed kunnen doen. Als de auto’s in
de wijk geparkeerd worden, klagen de bewoners, dus dan blijft alleen
parkeren op de Kalkwijk over. Dat is te ver, dus worden de auto’s op het plein
geparkeerd. Henk Wieger hoopt dat dit probleem ook met VVN besproken
wordt en of er een andere oplossing bedacht kan worden. De plannen die
oorspronkelijk voor het schoolplein bedacht zijn werken niet goed!
Ruimtegebrek: Henk Wieger meldt ook dat er ruimtegebrek is voor alle
leerlingen van beide scholen. Kinderen van St. Antonius krijgen o.a. al les in de
teamkamer en in het gymlokaal. Intern worden er van twee, drie lokalen
gemaakt. Het paviljoen (noodlokalen) is aan het verzakken.
Ciske vraagt of de ventweg aan de Croonhoven ook doorgetrokken wordt bij
de Weerestein. Fietsers fietsen nu over het stuk zand in het midden.
Bunny gaat dit navragen. Actie: Bunny

4. Speelplaats Notarisappel/ Mantelappel
• ’t Faan heeft een ontwerp gemaakt met een prijsopgave.
• Subsidie van € 10.000,00 is aangevraagd
• Crowdfundingsactie is opgestart
5. Activiteiten
• Buitenspeeldag 8 juni gaat door! Er kunnen nog vrijwilligers bij. Van onze
commissie kan alleen John meehelpen. Ben Poker uit de wijk is coördinator.
Bunny zorgt ervoor dat het gemaaid wordt voor 8 juni. Actie: Bunny
6. Subsidies
Activiteiten zoals Paasactie en Buitenspeeldag. Je kunt hiervoor terecht op de site
van Midden-Groningen. Moet wel voor een bepaalde datum.
Verder kijken bij Rabobank voor subsidies. Actie: Ciske
7. Rondvraag
• Nieuwe leden: Voorzitter/secretaris .Ciske stopt er aan het eind van het jaar mee.
We gaan actief mensen benaderen en Ciske zet het op Facebook. Actie: allen
• Wijkmarkering: ideeën (goedkoper dan Belevingscollectief). Dit zetten we eerst in de
ijskast.
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Boomstammen zandstrand: Ciske vraagt Bunny of er nog boomstammen zijn.
Actie :Ciske
Zijn er nog reacties gekomen op de krantjes? Helaas niet!
Hoe kunnen we nog meer communiceren met wijkbewoners, behalve via de website
en facebook? We gaan kijken of dit via de mail kan in de vorm van een nieuwsbrief.

