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Is een uitgave van de Stichting Antilopespoor 

Er waren 21 bewoners aanwezig op de wijktafel Antilopespoor van 
11 maart. De wijkcommissie is erg blij met deze grote opkomst! Ver-
der waren er Mario van Dijk van de gemeente, Peter van de Berg van 
Portaal, Jan Koetsier namens de politie en de wijkcommissie. 
Tijdens de vergadering is door verschillende bewoners en de wijk-
commissie de bezorgdheid over het hondenbeleid uitgesproken. De 
algemene mening is dat dit beleid te star is waardoor het niet nage-
volgd wordt. Hiervoor werden ook verschillende voorbeelden voor 
aangedragen en ook oplossingen. 
Ook werd er gesproken over de overlast van jongeren van de vorige 
zomer. De politie heeft toegezegd extra te surveilleren. Er kwam 
naar voren dat overlast niet altijd gemeld wordt. De politie kan dan 
ook niet ingrijpen. Meld overlast dus altijd! Bij spoedzaken kunt u 
112 bellen en voor niet spoedzaken kunt u 0900-8844 bellen. 
Verder wordt er ook aan een structurele oplossing gewerkt met be-
trekking tot hangjongeren. Op www.antilopespoor.nl staan de in-
loopactiviteiten voor jongeren vermeld.  
Iedereen kreeg de gelegenheid om zijn/haar vragen te stellen aan de 
wijkbeheerder (Mario van Dijk), de wijkagent (Jan Koetsier) en de 
gebiedsadviseur van Portaal (Peter van den Berg).  
 
Het volledige verslag staat op www.antilopespoor.nl. 
Er was een goede sfeer op de vergadering en we hopen dat iedereen 
tevreden is over het verloop van de vergadering. 
Hopelijk is er de volgende wijktafel weer een dergelijk hoge op-
komst!  
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Wijktafel goed bezocht!  
 

Ingezonden 
 
Het valt me op dat de hoeveel-
heid zwerfvuil op en rondom de 
(speel)veldjes in onze wijk be-
hoorlijk toegenomen is. Dit 
zwerfvuil bestaat met name uit 
lege chipszakken, lollies, ijsstok-
jes, ijsverpakkingen, lege drink-
pakjes (karton) en plastic beker-
tjes en wordt grotendeels ach-
tergelaten door de buurtkinde-
ren tijdens het spelen op de 
veldjes in de wijk. 
Graag doe ik hierbij een beroep 
op de ouders om ervoor te zor-
gen dat de kinderen geen afval 
meer achterlaten op de veldjes. 
Bij de speelveldjes staat altijd 
minstens één vuilnisbak waarin 
de kinderen hun afval kunnen 
achterlaten, het is dus echt niet 
nodig dat ze dit gewoon op de 
grond gooien. Het zou goed zijn 
als jullie zelf bij de kinderen (nog 
meer) kunnen benadrukken dat 
afval niet op straat thuishoort, 
maar in de hiervoor bestemde 
vuilnisbakken. 
Ik ga er vanuit dat de buurt op 
jullie medewerking kan rekenen 
en kijk uit naar een omgeving 
met minder zwerfvuil!  
Veel dank bij voorbaat. 
(Naam bekend bij redactie.) 



Afscheid twee leden 
 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 
twee van onze bestuursleden: Niels Wieling
(penningmeester) en Khalil Boutaga. 
Beide heren hebben zich jaren ingezet voor de 
wijk. Niels blijft gelukkig nog wel meehelpen bij de 
activiteiten. Khalil is uit de wijk vertrokken. 
Het  bestuur wil beide heren heel erg bedanken 
voor hun inzet. 

Op initiatief van enkele bewoners is Stichting Anti-
lopespoor erg druk geweest met het realiseren 
van een nieuw speelparadijsje. 
Langs het hoge fietspad van Duivenkamp naar 
Bisonspoor was een leeg veldje dat helaas vooral 
door hondenbezitters werd gebruikt om hun hon-
den hun behoeften te laten doen. Voor kinderen 
dus niet aantrekkelijk om een balletje te trappen 
en voor omwonenden een doorn in het oog door 
de stank van de hondenpoep. 
Dit is nu door veel inzet van de Stichting Antilope-
spoor en een aantal bereidwillige buurtbewoners 
omgetoverd tot een inmiddels druk bezochte 
speelplek. 
De kinderen kunnen er heerlijk zwieren op de 
schommels, lekker klimmen in het rek en natuur-
lijk ook van de glijbaan roetsjen. Ook aan de 
(groot) ouders is gedacht door het plaatsen van 
bankjes en natuurlijk staat er ook een prullenbak 
om alles netjes te houden. De gemeente zal het 
onderhoud van de speeltuin op zich nemen.  
Stichting Antilopespoor is wel erg verbaasd over 
een aantal zaken. We hebben nooit geweten dat 
het zoveel voeten in aarde zou hebben om alles 
goed te regelen met de sponsoren en gemeente. 
Er waren heel wat regels en voorschriften waaraan 
voldaan moest worden. Hierdoor waren de kos-
ten ook erg hoog. 
Maar waar we met z’n allen het meest verbaasd 
over zijn en wat ons het meest teleur heeft gesteld 
zijn de  negatieve opmerkingen van een (kleine) 
groep bewoners. Gelukkig reageerden de kinderen 
wel enthousiast. 
 

Begin april is het woonwensenonderzoek in onze 
wijk afgesloten. In totaal zijn 311 enquêtes afgeno-
men. Dit betekent dat bijna de helft van de huis-
houdens in de wijk aan het onderzoek hebben 
meegedaan. Veel meer dan de 245 die nodig zijn 
om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Een 
heel goed resultaat! 
Op dit moment worden de gegevens verder uitge-
werkt en geanalyseerd. Zodra de gegevens binnen 
zijn, melden wij u dit. 

 

Update enquête 

Speelparadijsje klaar 

 

De vaste kern kinderen in de nieuwe speeltuin. 

Hondenbeleid 
 
Woensdag 18 maart zijn twee leden van de wijk-
commissie naar de commissievergadering leefbaar-
heid van de gemeente Maarssen geweest om ons 
ongenoegen betreffende het hondenbeleid kenbaar 
te maken. Het punt was door raadslid Ron Drup-
pers op de agenda geplaatst. Vooraf hadden we 
alle raadsleden per brief benaderd. 
Ook hier hebben we aangegeven dat o.a. de over-
last van hondenpoep sinds de invoering van het 
hondenbeleid groter is geworden en hebben we 
aangedrongen op een opruimvrije plek voor de 
honden. Wij hebben het veld tussen de tunneltjes 
als mogelijke plek hiervoor naar voren gebracht. 
Wethouder van Esterik heeft beloofd dat: 
“Onderzocht zal worden of het aanleggen van 
hondenuitlaatplekken tussen de tunneltjes mogelijk 
is.” 
 

Ik word er zo 

depri van... 


