
 

AntiLopendNieuws 

Is een uitgave van de wijk– en bewonerscommissie Antilopespoor 

20 juni 2009 was de tweede landelijke themabij-
eenkomst georganiseerd door Portaal op initiatief 
van de huurdersbelangenorganisaties. Het motto 
van de bijeenkomst was ‘van missie en visie van 
Portaal naar programma’s en ondernemingsplan’.  
De opzet van de dag was dat alle gezamenlijke 
huurderbelangenorganisaties en bewonerscommis-
sies samen met Portaal over drie thema’s discussi-
eren. Deze drie thema’s kwamen naar voren op 
de eerste bijeenkomst op 4 oktober 2008. 
 
De drie thema’s waren: Klanten, Buurten en Vast-
goed. Er kon worden gediscussieerd over vijf on-
derwerpen naar aanleiding van de drie thema’s. 
Deze onderwerpen waren: 
 
1. Oost, west, thuis best: wat is een thuis voor 

een Portaalhuurder? 
2. Mijn ideale Portaler (Welke kwaliteiten 

moet een Portaal medewerker bezitten?) 
3. Meer bewoners actief (Hoe kunnen we be-

woners activeren iets voor de wijk te doen?) 
4. Portaal als springplank (Kan Portaal stage-

plekken voor studenten bieden en hoe?) 
5. Samen herstructureren (Moet Portaal alleen 

maar gemengde wijken creëren?) 
 
Er konden twee onderwerpen gekozen worden. In 

 

Colofon 
 

Caroline v.d. Mast nr. 206 
(284837), voorzitter 

Carla Buijsman nr. 665 
(580066), secretaris 

Suzanne den Hollander 
suzanne@antilopespoor.nl 

penningmeester 
Ron Druppers nr. 665  

(580066), lid 
 

Jaargang 13, nummer 4 
Juli 2009 

 

w.w.w.antilopespoor.nl 

Themabijeenkomst van Portaal 
 

‘Van missie en visie van Portaal naar programma’s en ondernemingsplan’ 

kleine groepjes kregen we nog aanvullende infor-
matie en/of deden we rollenspellen, waarna (of  
gelijk vanaf het begin) een discussie losbarstte. 
Er werd door de Portaalmedewerkers veel punten 
opgeschreven en ze dachten ook mee. Daarna 
werden de belangrijkste punten van de dag van alle 
groepen voor iedereen opgenoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De resultaten van deze dag worden vastgelegd in 
het ondernemingsplan van Portaal. Voordat het 
ondernemingsplan wordt vastgesteld is beloofd dat 
Portaal het nog met de huurderbelangenorganisa-
ties en bewonerscommissies zal overleggen. 
We hopen dat het in een mooi ondernemingsplan 
resulteert waar de bewoners veel aan kunnen heb-
ben. 

Hondenbeleid - laatste deel 
In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij geschreven dat er nog geke-
ken zou worden of er een op-
ruimvrije hondenspeelplek mo-
gelijk is tussen de tunneltjes. 
Hier de reactie van  de gemeen-
te: “Ook hebben wij (op uw 
verzoek) nog gekeken naar de 
mogelijkheid voor een honden-

speelplaats  tussen de tunneltjes 
bij de Verbindingsweg. Omdat 
dit in de nabijheid van de rond-
weg is gelegen zijn wij hier ech-
ter geen voorstander van mede 
gelet op het feit dat wij niet 
voornemens zijn om hekwerken 
te plaatsen”.  
We hebben ons best gedaan.  



 

Springkussen, schminken en ponyrijden!Springkussen, schminken en ponyrijden!  

Het begint om 13.00 uurHet begint om 13.00 uur  

Clown Doedel gaat iets leuks met jullie doenClown Doedel gaat iets leuks met jullie doen  

Het begint om 13.00 uurHet begint om 13.00 uur  

Het begint om 14.00 uur tegenover WaterstedeHet begint om 14.00 uur tegenover Waterstede  

Bewaar deze poster goed! 


