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Wijktafel op 11 maart a.s.

Foutje

De jaarlijkse wijktafel wordt dit jaar gehouden op woensdag
11 maart a.s. om 20.00 uur in het servicepunt van Portaal aan de
Safariweg. De ingang zit naast het postkantoor.
Wijkcommissies, bewoners en andere partners worden jaarlijks door
de gemeente uitgenodigd om de positieve zaken en de knelpunten
uit hun wijk door te geven aan de wijkbeheerder. De wijkbeheerder
inventariseert de aangedragen punten. Tijdens een speciale bijeenkomst - en dat is de wijktafel - worden deze punten gezamenlijk besproken en gewogen onder leiding van de wijkbeheerder. Ook
wordt overlegd welke acties aan welk knelpunt worden gekoppeld.
Onderdeel van de wijkscan is een onderzoek door de gemeente naar
de financiële haalbaarheid van de voorgestelde actiepunten.
Een mooie kans om uw stem te laten horen.
U kunt alvast een agendapunt opvoeren als u het over een wat groter probleem wilt hebben. Agendapunten kunt u doorgeven aan:
het secretariaat Antilopespoor 665,
per mail secretariaat@antilopespoor.nl of
telefonisch op 580066 (na 14.00 uur).

In het vorige nummer zijn helaas
een paar verkeerde telefoonnummers in de lijst terecht gekomen. In dit nummer de juiste
nummers. Het betreft de telefoonnummers voor het melden
van groot afval en het meldnummer voor bijvoorbeeld stankoverlast. Gooi de oude weg en
hang de nieuwe lijst op.

Agendapunten van de wijkcommissie zijn:
•
Hondenbeleid (loslopende honden, poep in de wijk, waar
klachten melden (gemeente/politie)
•
Hekje om grasveld (gemeente)
•
Bezem erdoor (Portaal)
•
Bewoners enquête (Portaal)
•
Overlast jongeren (politie)
•
Inbraken (huizen/auto’s) (politie)
•
Veemarkthallen dicht -> automarkt op lage weide?
•
Straatwerk (gemeente)
Van een bewoner is het volgende
punt ingebracht:
•
Uitvoering reparaties aan huizen
U kunt natuurlijk in de rondvraag ook
uw vraag stellen.
We hopen dat er dit keer wat meer
bewoners komen en dat er wat meer
stoelen gevuld worden dan de laatste
wijktafel.

Speeltuin
In de week van 16 maart wordt
de speeltuin geplaatst! Op een
later tijdstip zullen we de tuin
feestelijk openen.
Bij deze willen wij de hondeneigenaren oproepen hun hond
niet meer op het veld naast
huisnummer 217 uit te laten,
zodat de kinderen uit de wijk
hier gewoon lekker kunnen spelen. Wij zijn ons bewust dat het
uitlaten van de honden een probleem is, maar daar zijn we nog
mee bezig (zie achterzijde).
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Hondenbeleid
Al vanaf de dag dat de gemeente aankondigde dat
zij iets aan de overlast van honden ging doen, hebben wij actief meegewerkt om tot een goed beleid
te komen. Helaas had de gemeente al een plan en
heeft zij niets met de inbreng van burgers gedaan.
Wij vinden dan ook dat het geen enkel nut meer
heeft om nog met de beleidsmedewerkers te communiceren. Wel willen wij nog een laatste poging
wagen door alle raadsleden te benaderen om nog
eens goed en kritisch na te denken over het negatieve effect van dit hondenbeleid. Ook zullen wij
de andere wijkcommissies vragen de raadsleden
aan te spreken.
Wat wij willen is heel eenvoudig: ook in de buurt
van onze wijk een plek of strook waar geen opruimplicht is. Wij zijn van mening dat we dan de
wijk weer een stuk schoner krijgen. Sinds het ingevoerde beleid ligt er weer een enorme berg hondenpoep in de wijk en zijn plekken die schoon waren weer erg bevuild.
Het toppunt voor ons zijn de hondenspeelplaatsen, die zonder overleg met ons, bepaald zijn;
•
één op een plek waar we jaren bezig zijn geweest om die schoon te krijgen, het zogenaamde “strontpad” en
•
één waar je snel van je hond af kunt komen,
bij de ingang van de wijk, op bijna het drukste punt van Maarssenbroek.
•
De derde plek, tegenover het postkantoor is
de enige plek die redelijk is, maar op alle
plekken geldt de opruimingsplicht.
Wij hebben dan ook weinig hoop op verbetering.

Belangrijke telefoonnummers
Brandweer
Ambulance
Politie
nood
Politie zonder nood
Wijkagent
Politie anoniem bellen
Portaal
Portaal met mobieltje
Stroomstoring in huis
Waterprobleem in huis
Verwarming
Lekkage dak
Defect riolering
Waterprobleem in buurt
Lamp portiek /galerij
Gemeente Maarssen
Wijkbeheerder
Openbare verlichting
Problemen met wegdek
Openbaar groen
Aanbieden grof vuil
Container kapot
Containerpas kapot
Milieuklachten
De Rendant
Dierenambulance

112
112
112
0900-8844
0900-8844
0800-7000
0800-7678225
0318-898989

030-789 00 23
030-789 00 23
0800-0225510
0318-898900
030-2731600

Huisarts

______________

Dierenarts

______________

0800-0359
580066
594 211

Update enquête
De meeste bewoners hebben in het weekend van
22/23 februari een brief in de bus gehad met het
verzoek om mee te doen aan een woonwensen
onderzoek / enquête.
Tot nu toe hebben zo’n honderd bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de enquête
via internet in te vullen. Via internet kan de enquête nog tot 29 maart ingevuld worden. Als we dan
toch nog niet voldoende enquêtes binnen hebben,
kunnen we de enquête altijd nog langer online
houden, maar wij verwachten dat dit niet nodig is.
Op 2 maart is Companen ook gestart met het bellen van bewoners om de enquête telefonisch af te
nemen en vanaf 16 maart volgen de huisbezoeken.
De Stichting Antilopespoor roept u nogmaals op
om mee te doen met de enquête.

