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Speeltuinen renovatie.                                                             

Zoals al eerder gemeld zijn er een aantal wijkbewoners bezig met onderzoek naar de 

mogelijkheden om de speeltuinen onder de loep te nemen. Moeten ze allemaal blijven? 

Welke kunnen worden verbeterd? Zijn er speel mogelijkheden bij de poel in het Drevenbos? 

Wat zijn de kosten? Wat kan de gemeente bijdragen? 

Er is een bezoek geweest op het gemeentehuis en in de wijk De Vosholen om te horen hoe 

subsidie succesvol kan worden binnengehaald.  

Er wordt een plan gemaakt inclusief begroting. De bewonerscommissie stelt voor om een 

bedrag van tussen de 2000€ en 3000€ hiervoor te reserveren. Daar kan je nog niet veel mee, 

maar geeft een goede positie bij de aanvraag voor subsidie en het vervolggesprek met de 

gemeente. De gemeente heeft geen beleid voor instandhouding van speeltuinen.  

 

Vraag van de bewonerscommissie. 

De bewonerscommissie vraagt de bewoners van De Dreven toestemming voor de volgende 

plannen in het komende jaren: 

 

1. Bijdrage (zie boven) aan de uitvoering van goedgekeurde 

plannen aanpak speeltuinen. 

2. Aanschaf van 5 eenden korven voor plaatsing in de vijvers en 

het Kieldiep. 

3. In de herfst planten van bollen in de wijk en inzaaien 

vluchtheuvel bij de rotonde Lindelaan/Kielsterachterweg. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mocht u vragen of bezwaar hebben over deze plannen dan vernemen wij het graag voor 1 

februari. Reactie kan naar harry.tepper@drevenbos.nl 

 

Nestkasten resultaten 
 

In november zijn alle kasten gecontroleerd. Er was weer veel schade door spechten. Deze 

kasten zijn meegenomen en zo mogelijk gerepareerd. Van de gemeente zijn er 9 nieuwe 

kasten geleverd. Deze kasten worden binnenkort opgehangen. 

De resultaten: 

 

7 nestkasten verdwenen 

7 vernield door spechten 

7 niet bebroed 

19 bebroed 

Dat geeft een bezetting van 58 %. 

10 januari zijn Wim Hoving, Hans de Groot en Albert Kuiper 

aanwezig geweest bij presentatie van de resultaten van alle 

nestkasten in de gemeente Midden-Groningen. Hier bleek 

dat alle vrijwilligers (er waren zo’n 40 aanwezig) veel last 

hebben van spechtenschade. 

Het gemiddelde van de bijna 600 nestkasten in onze 

gemeente lag op 56%. 

 

 



Contractondertekening onderhoud Drevenbos door het Aletta Jacobs College. 

 

Aanstaande maandag 16 januari om 13:00 uur is bij de ingang aan de Kielsterachterweg de 

officiële ondertekening van het contract tussen het Aletta Jacobs College en de gemeente 

Midden-Groningen in de persoon van wethouder Patricia Kampen. 

In het contract staan de afspraken voor het onderhoud en beheer door leerlingen van Aletta 

i.s.m. de gemeente. De school is erg blij met de mogelijkheid om leerlingen praktijklessen te 

geven over beheer als snoeiwerk, opruimwerk, padenonderhoud en mogelijke aanplant. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De werkgroep beheer (wijkbewoners en 

gemeente) zal vertegenwoordigd zijn. Het AJC maakt vanaf nu deel uit van de werkgroep. 

 

 

Verspreiding Nieuwsbrief. 
 

Deze nieuwsbrief wordt op ongeveer 200 mailadressen bezorgd. Toch horen wij soms 

geluiden dat wijkbewoners er niet van op de hoogte zijn. Hierbij een oproep om buren of 

andere wijkbewoners te wijzen op deze mooie manier om op de hoogte te zijn van wat er in 

onze wijk allemaal speelt. 

 

Een mail naar harry.tepper@drevenbos.nl met de vraag om toegevoegd te worden aan het 

mailbestand is voldoende. 

Zegt het voort! 
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