
Notulen wijkcommissie Vossenstreek 
Datum:11 oktober 2022 
Tijd:19.30 uur 
Plaats: de Tibbe-Kees de Haanstraat 73-Sappemeer 
 
Aanwezig: 
Wijkcommissie: John, Edwin, Christian, Dennis, Ciske 
Gebiedsbeheerder: Bunny Ringeling 
Henk Wieger Walburg: directeur Theo Thijssenschool 
Daphne Marissen: directeur Antonius(schuift wat later aan) 
 
Afwezig wijkcommissie: Frank en X 
 
 

1. Welkom  
Ciske heet iedereen welkom, met name Edwin Heikens als nieuw lid. 
We houden een korte voorstelronde 
 

2. Mededelingen 

• Bosmaaier is gekocht. Hij staat bij Christian in de schuur. 
In maart maken we een lijst met namen en data: Wie wanneer 
verantwoordelijk is voor het groen, en waar we gaan maaien. 
Actie: In de eerstvolgende vergadering bespreken wie deze lijst gaat maken. 

• Grond Kindcentrum aan de kant van de Groninger Kroon en natte strook 
Landerijen is hersteld.  

• Liesbeth Zwart vervangt voorlopig Evelyn Polhuijs als gebiedsregisseur. Ze wil 
graag kennis met ons komen maken. Ciske nodigt haar uit op de volgende 
vergadering. Actie: Ciske 

• Christian en Ciske zijn naar een bijeenkomst geweest over de Omgevingsvisie 
in Borg Welgelegen 

In de Omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden, ook voor de 
toekomst. Waar kunnen en willen we ondernemers meer ruimte geven en 
waar juist minder? Waar willen we extra aandacht voor natuur en recreatie? 
Hier willen wij samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties over nadenken.  
Op de volgende site kun je vragen invullen. 
https://www.midden-groningen.nl/omgevingsvisie 

 
 

3. Punten gemeente/scholen 

• Verkeersveiligheid school en wijk: Er zijn enquêtes gehouden door VVN. Wat 
is de status hiervan?  
Door wisseling van personeel bij het VVN moet alles opnieuw bekeken 
worden. VVN wilde dit online doen, maar de scholen hebben duidelijk 
aangegeven dat het echt ter plekke moet worden bekeken. 
De situatie op het plein is nog niet veranderd. Kiss en ride werkt niet. 
Parkeerverbod onder schooltijd werkt ook niet altijd. Henk Wieger heeft op 
alle palen bordjes opgehangen met parkeerverbod onder schooltijd. 

https://www.midden-groningen.nl/omgevingsvisie


Als we actie willen ondernemen tegen schuttingen en bossages die de 
verkeersveiligheid belemmeren, moeten we vragen wat de regels hiervan zijn 
en een verzoek tot handhaving indienen bij de gemeente. 
Christian gaat inventariseren wat verkeersonveilige plekken zijn in de wijk. 
Actie: Christian 

• Overlast Vos en Bos/Scholen 
Bij Vos en Bos is helaas al 2 keer een blikmikker in de brand gestoken. Er 
wordt voorlopig geen nieuwe geplaatst. 
Bij de school is heel veel overlast op het ogenblik! Alle schaduwdoeken zijn 
kapot gemaakt, er ligt van alles op het schoolplein, zoals glas, wietzakjes en 
zelfs een spuit. 
De directies proberen er van alles aan te doen, ook in samenwerking met 
Harko Terpstra, de wijkagent, maar ook de wijkagenten hebben te maken met 
personeelstekort, dus een minimale bezetting. 
Er komen nu lampen op het paviljoen en bij de fietsenstalling. 
De wijkcommissie doet een oproep op facebook Vosholen en op de website, 
dat ouders in de gaten moeten houden wat hun kind doet, en met een 
oproep dat als mensen iets zien, ze het telefoonnummer van de politie 
moeten bellen, zodat de directie een beetje ontlast wordt. 
Tel:0900-8844. Tevens kun je op Politie.nl een bericht sturen, indien contact 
gewenst is. 
Actie: Ciske 

• Bunny wijst erop dat de speelplaats aan de Landerijen en de sport- en 
spelroute bij het Kindcentrum nog gekeurd moeten worden. 
Ciske vraagt aan Ger de Wilde van het Belevingscollectief wanneer dit gaat 
gebeuren. Actie: Ciske 

 
4. Acties Wijkcommissie 

▪ Bordjes hondenbeleid en rookvrije bordjes 
Frank en Christian gaan ze op zondag 16 oktober ophangen. 

▪ Grond onder touwbruggen wegscheppen. Volgens Henk Wieger is dit 
niet meer nodig, dus laten we het eerst. 

▪ Graszaad strooien.  
Op het ogenblik is alles mooi groen. 
We hebben nog een zak graszaad. Staat in de garage bij Christian, dus 
kunnen we gebruiken als het ergens nodig is. 
 

5. Speelplaats Notarisappel/ Mantelappel 

• Subsidie en geld Mienskip is binnen. De rest vullen wij aan. 
14 oktober zijn er nieuwe toestellen geplaatst. Oude zijn verwijderd.  
Vraag van Henk Wieger Walburg of ze herplaatst kunnen worden op 
braakliggend stuk grond waar eerst bosjes waren.  
De schommel kan worden herplaatst. Het duikelrek is niet meer bruikbaar. 
’t Faan heeft de schommel eerst meegenomen en maakt een offerte voor 
herplaatsing op het schoolplein. Dan kijken we of dit haalbaar is, en wie dit 
gaat betalen. 
Actie: Henk Wieger, Bunny en Ciske 
 
 

tel:0900-8844


 
6. Aktiviteiten 

• Welke aktiviteiten willen we volgend jaar ondernemen, en wat willen we 
samen met Boswijk doen? Subsidie voor aanvragen: Actie Ciske 

• Voorstel Boswijk: Buitenspeeldag en Paasactiviteit Vos en Bos 
Ciske gaat eerst in gesprek of Boswijk nog wel wil samenwerken in verband 
met de actie van opening Vos en Bos op 24 september. Dit is officieel 
geopend door raadslid Henk Flederus. Wij zijn hierin niet betrokken.  
Boswijk heeft een prijsvraag gewonnen en met dat geld zijn er een pannakooi 
en sporttoestellen gerealiseerd. 
Aangezien we wel meewerken om Vos en Bos te onderhouden hadden we het 
fijn gevonden om even officieel van hun kant te horen over deze actie. Dan 
hadden wij er ook meer ruchtbaarheid aan kunnen geven. 
Actie: Ciske 

 
7. Bomen /onkruid in de wijk. 
• Er zijn veel bomen gekapt/weggehaald, komen hier nog nieuwe voor? 

Voor de bomen die dood zijn gegaan in de wijk komen nieuwe, behalve op het schoolplein. 
Bunny is bezig met een plan voor het schoolplein. Actie: Bunny 

• Bomen Landerijen die dood zijn: Komen daar nieuwe voor. 
Ciske heeft met BWRI geappt en gemaild of er garantie is op deze bomen. 
Het antwoord was: 
Wij geven alleen garantie als wij ook de nazorg doen, hiermee wordt bedoeld regelmatig 
water geven bij warmte. Ik weet niet of dit gebeurd is. En de haagvoet onkruidvrij maken. 
Ciske heeft geantwoord dat hierover nooit is gecommuniceerd, dus dat dit niet is gebeurd. 
Ciske stuurt opnieuw een mailtje om te vragen of de bomen weggehaald kunnen worden, en 
wat het kost om nieuwe bomen te planten. Actie: Ciske 

• Onkruid tussen bosjes Landerijen. 
Tussen de bosjes die wij hebben laten planten bij de speelplaats Landerijen groeit veel 
onkruid. Wie gaat dit weghalen. Bunny geeft BWRI hier opdracht voor. Actie: Bunny 

 
8. Rondvraag: 

• Nieuwe leden: Voorzitter/secretaris 
Ciske gaat een oproep doen op Facebook. Actie: Ciske 

• Leden aanmelden KVK 
John wil meer leden aanmelden bij de Kamer van Koophandel. Nu staan alleen John en Ciske 
geregistreerd. Als Ciske weg gaat is dat niet genoeg. John vraagt iedereen om een kopie van 
zijn ID-kaart  op te sturen, zodat hij dit in orde kan maken. Actie: John 

• Christian merkt op dat er auto’s geparkeerd staan in het gras naast de Boomgaard. Mag dit? 
Er zijn verder geen parkeerplaatsen. Ze mogen parkeren bij de school(na schooltijd) 

• Ciske vraagt of het fietspad nog doorgetrokken wordt  bij de Weerestein, langs de 
Croonhoven. Bunny denkt dat dit pas gebeurd als er huizen staan. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


