
AntiLopendNieuws 

Is een uitgave van de Stichting Antilopespoor 

Stichting Antilopespoor zet zich in voor de belangen van alle bewo-
ners van de wijk. De Stichting (voorheen de Wijk- en bewonerscom-
missie) bestaat sinds 2007. Nu willen wij als Stichting de betrokken-
heid van bewoners bij de wijk verder vergroten, door de bewoners 
mee te laten denken over wat beter kan in Antilopespoor en door 
activiteiten in de wijk dichter bij de bewoners te brengen. Daarom 
laten wij onder alle bewoners van Antilopespoor een onderzoek uit-
voeren naar de tevredenheid over het wonen in de wijk door Com-
panen, een professioneel onderzoeks- en adviesbureau uit Arnhem. 
Companen verwerkt de vragenlijsten volstrekt anoniem. De Stichting 
krijgt dus geen gegevens van Companen, alléén de resultaten van het 
onderzoek. Hierdoor is uw privacy gewaarborgd. 

 
Wat vindt ú van uw woning en onze wijk 
We vinden het belangrijk dat u als bewoner van Antilopespoor zelf 
kunt meedenken over de toekomst van onze wijk. Hiermee willen 
we bereiken dat nieuwe initiatieven over de toekomst van onze wijk 
vanuit de bewoners zelf komen en dus niet alleen van bovenaf wor-
den bepaald. Wij willen u daarom een aantal vragen stellen over hoe 
u het wonen in Antilopespoor ervaart en wat uw verdere wensen 
zijn. Het gaat er dan onder meer om wat u van uw woning en onze 
wijk vindt, of u overlast ervaart en hoe betrokken bewoners zijn bij 
onze wijk. We horen graag wat er beter kan in Antilopespoor, zodat 
u er in de toekomst met plezier blijft wonen. 

 
Meedoen kan via internet, telefoon of bij u thuis 
U kunt kiezen hoe u mee wilt doen aan het woonwensenonderzoek: 
Telefonisch: U kunt telefonisch meedoen aan het onderzoek. Daar-

voor hoeft u niets te doen. De medewerkers van Companen bel-
len u vanzelf op. Zij doen dit in de periode van 2 maart tot en 
met 22 maart. 

Via internet: U kunt de vragenlijst ook invullen via internet. Hoe 
dat werkt, kunt u in de  brief lezen die binnenkort bij u in de bus 
valt. Meedoen via internet kan al vanaf 21 februari. 

Huisbezoek: Er kan ook een medewerker van Companen bij u 
thuis komen. Als u dat wilt, geeft u dat aan als we u bellen. De 
huisbezoeken zijn van 16 tot en met 27 maart. De medewerkers 
van Companen bellen ook bij u aan als u nog niet gereageerd 
heeft op het onderzoek. 
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Bent u tevreden over Antilopespoor? 

www.antilopespoor.nl 

Klusjesman/vrouw 

Welke handige man/vrouw wil 
tegen vrijwilligersvergoeding bij 
de woningen buitenlampen ver-
vangen of repareren en indien 
nodig sloten gangbaar maken. 
Aantoonbare kennis van elektri-
citeit is vereist. 
Interesse? Neem contact op 
met Ron, telefoon 580066. 

Bewaarnummer 

Hoe vaak gebeurt het niet dat 
er iets in huis gebeurt en je kunt 
dan niet even snel een telefoon-
nummer vinden van bijvoor-
beeld Portaal? Of dat je net die 
ene VAR kwijt bent waar de 
ophaaldagen opstaan voor het 
grof vuil? 
Wij hebben alles voor u op een 
rij gezet, zodat u voortaan niet 
meer hoeft te zoeken, kijk snel 
op de achterkant van deze 
nieuwsbrief. Vul zelf even het 
nummer van uw huisarts in. 

 



Belangrijke telefoonnummers 
 
Brandweer    112 
Ambulance    112 
Politie nood   112 
Politie zonder nood   0900-8844 
Wijkagent    0900-8844 
Politie anoniem bellen  0800-7000 
Portaal    0800-7678225 
Portaal met mobieltje   0318-898989 
Stroomstoring in huis  
Waterprobleem in huis  
Verwarming 
Lekkage dak 
Defect riolering 
Waterprobleem in buurt  0800-0359 
Lamp portiek /galerij   580066 
Gemeente Maarssen  594 211 
Wijkbeheerder   
Openbare verlichting  
Problemen met wegdek  
Openbaar groen   
Aanbieden grof vuil   
Container kapot   030-789 00 23 
Containerpas kapot  030-789 00 23 
Milieuklachten   030-2515500 
De Rendant   0318-898900 
Dierenambulance  030-2731600 
 
Huisarts    ______________ 
 
Dierenarts    ______________ 

Oud papier 
 
Voor de duidelijkheid willen wij nog even onder 
de aandacht brengen hoe u het papier aan kunt 
bieden: 
• voor 7.30 uur 's ochtends buiten zetten 
• het oud papier naast/ bij de ondergrondse 

containers voor restafval plaatsen 
• biedt het papier aan in een doos of papieren 

zak 
• geen plastic verpakkingen  
• het is niet de bedoeling dat er andersoortig 

afval wordt bijgeplaatst, dit wordt niet mee-
genomen 

Een extra verzoekje van ons: als blijkt dat er iets 
fout is gegaan, doordat u bijvoorbeeld het papier 
te laat heeft neergezet of omdat de ophalers de 
container zijn vergeten, haal dan uw doos of zak 
weer naar binnen.  

Bewaarexemplaar 

Groot afval 
 
De regels voor het aanbieden blijven hetzelfde: 
• als u grof huisafval heeft, moet u dit aanmel-

den bij het meldpunt dagelijks beheer 
(telefoon: 594 112) uiterlijk op de dinsdag 
voor 12.00 uur voor de geplande datum 
waarop u het afval wilt aanbieden; 

• als u het niet heeft aangemeld wordt het niet 
meegenomen; 

• afval dat niet is aangemeld en blijft staan kan 
een boete opleveren van  

 € 60,00. 

 

Ophaaldagen oud papier: 
 
Woensdag 11 februari 
Woensdag 11 maart 
Woensdag 8 april 
Woensdag 6 mei 
Woensdag 3 juni 
Woensdag 1 juli 
Woensdag 29 juli 
Woensdag 26 augustus 
Woensdag 23 september 
Woensdag 21 oktober 
Woensdag 18 november 
Woensdag 16 december  

 

Ophaaldagen groot afval: 
 
Donderdag 5 februari   
Donderdag 5 maart   
Donderdag 2  april   
Donderdag 7 mei  
Donderdag 11 juni   
Donderdag 9  juli   
Donderdag 6 augustus   
Donderdag 3 september   
Donderdag 1 oktober   
Donderdag 29 oktober  
Donderdag 26 november   
Donderdag 7 januari 2010 

Takkendagen 
 
Het tuinafval moet u aanmelden 
bij het meldpunt dagelijks be-
heer (telefoon: 594 112)  Dit 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de 
vrijdag voorafgaand aan de op-
haaldag. Ook gras en blad mag u 
aanbieden in doorzichtige 
zakken. 
 
Dinsdag 3 maart 
Dinsdag 31 maart 
Dinsdag 29 september 

  

 


