
Notulen wijkcommissie Vossenstreek 
Datum: 25-01-2023 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: de Tibbe, Kees de Haanstraat 73 te Sappemeer 
 
Aanwezig:  
Wijkcommissie: Edwin Heikens, Christian Plat, John de Bruijne, Bianca Sanders, Ciske van 
Egeraat 
Gemeente: Bunny Ringeling (gebiedsbeheerder), Daphne Arrindell (collega 
gebiedsbeheerder)  Liesbeth Zwart (gebiedsregisseur), Evert Offereins (gebiedswethouder) 
Directie scholen: Daphne Marissen (directeur Sint Antoniusschool) 
Afwezig: 
Wijkcommissie: Frank Oosterhuis, Dennis Heikens 
Directie scholen: Henk Wieger Walburg (directeur Theo Thijssenschool) 
 

1. Welkom  
      Ciske heet iedereen welkom 

Liesbeth Zwart: gebiedsregisseur/vervangster Evelyn Polhuis 
Bianca Sanders: nieuw lid 
Kort voorstelrondje 
 

2. Notulen:11-10-2022  

• Christian heeft foto’s gemaakt van verkeersonveilige plekken, i.v.m. hoge 
heggen. Hij gaat dit delen met Bunny, en dan gaan we kijken wat we eraan 
kunnen doen. Actie: Christian, Bunny 

• Vandalisme bij school: blijft nog erg zorgelijk! We besteden er aandacht aan in 
de nieuwe wijkkrant, met telefoonnummers waar mensen terecht kunnen 
met meldingen. Ciske gaat informeren bij Aletta of het mogelijk is om de 
jeugd erbij te betrekken, wat afval dumpen betreft en vandalisme. Actie: 
Ciske 

• Keuring speelplaats Landerijen en sport- en spelroute Kindcentrum 
Dit is nog niet gebeurd! Ciske gaat weer navragen bij Ger de Wilde van het 
Belevingscollectief. Actie: Ciske 

• Leden aangemeld bij Kamer van Koophandel: John heeft Christian en Edwin 
aangemeld. De andere leden kunnen ook aangemeld worden als ze een kopie 
van het ID-bewijs naar John sturen. 

 
3. Mededelingen 

• Nieuwe bomen geplant bij de speelplaats Landerijen. Bunny zorgt ervoor dat 
bomen onderhouden worden en water krijgen indien nodig. 
Ook onkruid bij de bosjes verdient aandacht! Actie: Bunny 

• Bordjes hondenbeleid zijn geplaatst. 

• Bloembollen gepoot op diverse plekken in de wijk. Wordt nog gemarkeerd 
i.v.m. maaien. Actie Bunny 

• Bijeenkomst: Supporter van Schoon: 30 januari 14.30-16.00 uur, wie? 
Niemand van ons gaat er heen. Lastig tijdstip! 

• Mail Frans Luijcks over de diepte van de vijver: We zetten het in de nieuwe 
wijkkrant. 



• Actie: Ciske 
 

4. Punten gemeente/scholen 

• Verkeersveiligheid school en wijk: Op 17 januari hebben een aantal mensen 
vergaderd over de uitslag van de enquête van VVN. Helaas was er niemand 
aanwezig van VVN. We hebben de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd 
en daar maakt Henk Wieger een verslag van. Dit wordt zo spoedig mogelijk 
besproken met VVN en dan wordt er weer een vergadering belegd. In de 
commissie zitten beide directeuren van de scholen, Maaike Plat (adm. 
Medewerker en ouder van de Antonius), Christian (ouder Antonius en 
wijkcommissie), Ciske (wijkcommissie), Bunny Ringeling en Liesbeth 
Zwart(gemeente) en 2 ouders van de Theo Thijssenschool. 
Actie: Henk Wieger en Daphne 

• Parkeren langs de Boomgaard: We wachten even op de conclusie van VVN 
Misschien is het een idee om een hekje langs het grasveld te plaatsen. 

• Wadi kindcentrum aan de kant van de Groninger Kroon is nog erg nat. Door 
Bunny wordt aangegeven dat er niks aan te doen is. Hoort bij een wadi. 

• Wateroverlast plantsoenen Wildervanck. De ondergrond bestaat uit een dikke 
ondoordringbare laag. Bunny gaat nu op verschillende plaatsen gaten boren 
en een onderlaag van schelpen maken, om te kijken of dit effect heeft. Dan 
kunnen de plantsoenen aangepakt worden. Actie: Bunny 

• Wateroverlast speeltoestel Antonius. Bunny gaat even kijken. Actie: Bunny 

• Onkruid Mantelappel. Het valt op dat er op straat en op de stoep, vooral om 
de hoek bij het bruggetje veel gras groeit. Bunny gaat ernaar kijken, maar 
wijst er ook op dat er onkruid verwijderend wordt op B-niveau. Bunny stuurt 
ons hierover informatie voor de wijkkrant. Actie: Bunny 

• Christian geeft aan dat hij heeft vernomen dat Prorail vanaf dit jaar het 
onderhoud aan de noordzijde van de Mantelappel in beheer heeft en dit zal 
onderhouden 

• Afval te vroeg bij de weg: Melding maken in nieuwe wijkkrant. Actie: Ciske 

• Bomen: Veiling, Tuinderij. Er zijn een aantal nieuwe bomen gepland! Bunny 
gaat kijken of er langs de Veiling ook nog een aantal bomen geplaatst kunnen  
worden. Verder wordt daar waarschijnlijk een bloemenmengsel langs de rand 
gestrooid. Actie: Bunny 

• Snippers Vos en Bos. Bunny heeft voor snippers gezorgd. Ciske overlegt met 
Boswijk wanneer we ze gaan verspreiden. Actie: Ciske 

• Buurthuis; In de wijk is behoefte aan een buurthuis. En als de Tibbe verkocht 
wordt hebben we een andere vergaderruimte nodig. Dit laatste zou eventueel 
in het kindcentrum kunnen. Liesbeth gaat dit uitzoeken. Actie: Liesbeth 
Wat een buurthuis betreft: Dit zou eventueel samen met Boswijk kunnen. 
Evert gaat dit bekijken. Actie: Evert 
 

5. Speelplaats Notarisappel/ Mantelappel 

• Schommels worden herplaatst door ’t Faan. Stichting Ultiem en de gemeente 
betalen allebei de helft. Ciske is contactpersoon voor ’t Faan. Ze komen op 
het plein voor de Theo Thijssenschool. 

• ’t Faan heeft lagere schommels beloofd bij de speelplaats Notarisappel 
 



 
 
 
 
 

6. Acties Wijkcommissie 

• Wijk indelen in zones. Lid wijkcommissie ervoor verantwoordelijk stellen 
Christian gaat de wijk verdelen met 2 namen per zone. Actie: Christian 

• Graszaad strooien: ook bij speelplaats Landerijen op de plek waar snippers 
hebben gelegen. Valt ook onder de verantwoordelijkheid per zone. 

• Maaien met bosmaaier. Zie boven 
 
Voor bovenstaande dingen kunnen we elkaar benaderen als er ergens wat 
moet gebeuren en dan kijken wie wanneer kan. Actie: allen 

• Communicatie wijk: Facebook en 1 keer per jaar een wijkkrant. We gaan ook 
kijken of een maillijst mogelijk is. Ciske maakt een overzicht van wat er in de 
nieuwe wijkkrant moet komen en inventariseert wie er een stukje wil 
schrijven. Tevens moeten we kijken naar een nieuwe drukker en naar iemand 
die de lay-out wil verzorgen. Actie: Ciske 

• Foto’s aanvullen website: Als iemand nog foto’s heeft kunnen ze naar John 
gestuurd worden. Actie: allen 

• Bordjes rookvrije zones: Actie: Frank 
 

7. Activiteiten 

• Vrijdag 7 april: Paasactiviteit, samen met Boswijk, bij Vos en Bos. Ciske, John, 
Christian 

• Woensdag 14 juni: Buitenspeeldag. Samen met Boswijk. John, Bianca, Ciske 

• 11 maart: NL-doet. Zand vervangen speeltuin Notarisappel.  

• Tijdstip: 14.00 uur-16.00 uur. Christian, Edwin 
 



  
 

       7.Financiën            

• Uitgaven 2022 
- Instandhoudingsbudget 2023: € 3000,00 
- Iedereen heeft een overzicht gekregen van de financiën. Bedankt John! 

 
       8.Rondvraag 

• Vraag bewoners: kan er ook een speelplaats gemaakt worden in de buurt van de 
Buitenlust? We hebben al een aantal speelplaatsen in de wijk. De kinderen van de 
Buitenlust zitten dichtbij speelplaats Wildervanck, en als straks het bruggetje klaar is bij 
speelplaats Vaartwijk. 

• Idee van Christian: In het kader van ons 20-jarige bestaan is het misschien leuk om 
samen met een aantal mensen waaronder de burgemeester en de wethouder een 
rondje door de wijk te lopen, met ergens als afsluiting een hapje en een drankje. 
Eind april. Actie: Christian en Ciske 

• Er worden 4 nieuwe huizen gebouwd aan de Peppeling. Hoe gaat dat nu met de 
nieuwe bestrating? Bunny zoekt dit uit. 

                          Actie: Bunny 
 
 
 

*Flyer: 

• Namen wijkcommissieleden/contactadres/e-mailadres 

• Nieuwe leden, voorzitter, secretaris 

• Aktiviteiten 2022:  
✓ speelplaats Notarisappel 
✓ Bolletjes gepoot 
✓ Bomen geplant Landerijen 
✓ Verkeersenquête 
✓ Bordjes hondenbeleid 
✓ Bosmaaier gekocht 

 

• Uitslag verkeersenquête 

• Aanduiding wijk: ideeën bewoners? 

• Communicatie wijk: hoe? maillijst? 

• Vrijwilligers gevraagd 
 

• Aktiviteiten 2023: 
✓ NL-doet 
✓ Paasactie 
✓ Buitenspeeldag 
 

• Ergernissen in de wijk: 
✓ Te hard rijden 
✓ Vuilnis te vroeg bij de weg, vooral plastic afvalzakken 
✓ Vandalisme Vos en Bos en bij het Kindcentrum 
✓ ????????? 

 
 
 
 
 


